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Praca magisterska

Pracę magisterską napisałem w 1977 roku, a studia skończyłem w 1975, więc pracę pisałem
dość gruntownie, a była ona oparta na gruntownych materiałach źródłowych. To była pierwsza
praca na ten temat, podejrzewam, że mogła być w związku z tym pracą doktorską. Pisałem na
temat politycznych i społecznych poglądów Unii w latach 1940-1945. To była organizacja
polityczno - wojskowa stworzona w okresie okupacji niemieckiej, przede wszystkim w Warszawie,
ale miała zasięg ogólnokrajowy. Jeżelibyśmy ją klasyfikowali według miejsca, które powinna
zająć to była niewątpliwie na prawo od Stronnictwa Pracy a na lewo od Narodowej Demokracji.

Pisałem pracę na podstawie materiałów skonfiskowanych przez bezpiekę, a umieszczonych
później w archiwum KC PZPR. To archiwum było w dzisiejszym w Senacie. Przychodziłem tutaj i
miałem potężne problemy, bo tylko tutaj było to archiwum, a ja musiałem pisać tylko na
podstawie materiałów archiwalnych i relacji, które udało mi się osiągnąć. W Warszawie nie
miałem nikogo, nie miałem pieniędzy na wynajęcie mieszkania. Dlatego tak długo pisałem pracę,
że ja po prostu nie miałem się u kogo zatrzymać. W końcu kiedy trafiłem do Jacka Kuronia, on
powiedział, co wiedziałem zresztą, że na KUL–u studiuje Blumsztajn i ma tutaj mieszkanie.
Blumsztajn dał mi klucze do swojego mieszkania na ulicy Broniewskiego na Żoliborzu i wtedy
zacząłem pisać pracę. Przyjeżdżałem tutaj na dwa tygodnie, miałem mieszkanie, siedziałem i
pisałem. Pracę zrobiłem, obroniłem i potem przez wiele lat była to jedyna praca na ten temat.
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