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Dziennikarstwo
Nie wiązałem swoich planów z dziennikarstwem. Ja tego dziennikarstwa może nie
czułem, nie czułem potrzeby pracy w dziennikarstwie. Dziennikarstwo traktowałem
jako pewien człon propagandy i tak mi się rysowała zarówno prasa, którą mogłem
obserwować tam w tym województwie warmińskim, olsztyńskim, do której miałem
dostęp w czasach jeszcze szkolnych, jak i tutaj później, kiedy od czasu do czasu
widziałem  numery  „Sztandaru  Ludu”  czy  „Życia  Lubelskiego”,  mutacji  „Życia
Warszawy”.  Niektóre  artykuły  mnie  intrygowały,  bardziej  mnie  ciekawiła  prasa
tygodniowa, powiedzmy, literacka bardziej czy specjalistyczna jakaś, ale zawsze
mnie ta prasa intrygowała. I kiedy miałem jakieś miesięczne praktyki w Bibliotece
Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, to akurat mogłem porządkować
prasę dzienną, przedwojenną, która była zgromadzona, a była nieuporządkowana.
Wtedy  „Express…”  oglądałem,  właściwie  wszystkie  tytuły,  które  przed  wojną
pojawiały się, przez moje ręce przechodziły, były porządkowane. Mnie to intrygowało,
pamiętam,  że  czytałem  o  rozmaitych  historiach,  które  ciągnęły  się  i  były
relacjonowane przez wiele dni w rozmaitych tytułach pisma – proces Gorgonowej,
procesy Czechowicza, tego ministra, sytuacje marszałka Piłsudskiego, pewne spory,
jakie się pojawiały między endecją a Sanacją, prasa odzwierciedlała je. I to bardzo
mnie intrygowało, ale jeszcze nie na tyle, żeby podjąć taką decyzję – tak, to będzie
moja przyszłość, to będzie kierunek mojej profesji. Nie w tym zakresie.
Ja myślałem trochę o pracy naukowej, trochę się przygotowywałem do tego, chciałem
poszerzyć swoją wiedzę o znajomość literatury i historii Słowian południowych, z
Europy Środkowej, ale również i wschodnich. Fascynowały mnie te historie bardziej
może, niż zamiar podjęcia pracy dziennikarskiej. Natomiast ta możliwość pracy w
„Słowie Powszechnym” jak gdyby zaczęła we mnie dojrzewać i wskazywać, że to jest
jednak kierunek, który by mi odpowiadał. Ja byłem jednak zobowiązany do dawania
na tak zwane strony terenowe „Słowa Powszechnego” informacji z Lublina. Sporo
pisałem,  ten  może  roczny  zbiór  numerów  „Słowa  Powszechnego”,  w  którym



zamieszczałem  swoje  informacje,  u  mnie  się  przechował.  Również  w  „Słowie
Powszechnym”  była  informacja,  którą  wcześniej  napisałem  o  takim  rajdzie
narciarskim,  ale  nie  sądziłem,  że  to  będzie  mój  debiut  w pracy  dziennikarskiej.
Dopiero w praktyce [pojawiło się] takie myślenie – związać się z tym zawodem. Nie
byłem zadowolony całkowicie z tej pracy. Ona dawała mi dużo luzu, ja nie musiałem
siedzieć w tym oddziale „Słowa Powszechnego”, który [początkowo] mieścił się na
Bernardyńskiej obecnej, tam gdzie politechnika. Przychodziłem o jakiejś godzinie,
pisałem notatki i stamtąd one były wysyłane do centrali, do Warszawy, taką specjalną
pocztą kolejową. Czyli do którejś godziny trzeba było dostarczyć materiał, żeby na
czas przekazać go do Warszawy. Ale to nie dawało mi takiej satysfakcji.
Kiedy związałem się już trochę ze środowiskiem lubelskim, dziennikarskim, kiedy
poznałem trochę osób tutaj, kiedy zobaczyłem, że jest środowisko dziennikarskie, nie
gazety tylko, ale i środowisko i ono jest dosyć sympatyczne, ono jest otwarte, wtedy
bardziej zainteresowałem się tym projektem powołania nowego pisma. Wszedłem w
krąg tych, którzy byliby zainteresowani pracą w tym nowym piśmie i tu dopiero był ten
moment, kiedy świadomie wybrałem sobie zawód. Taki luksus był, że ja mogłem
świadomie sobie ten zawód wybrać, ani nie z przymusu, ani z jakiegoś przypadku czy
konieczności.  Ten przypadek to był  wcześniej,  kiedy zacząłem pracę w „Słowie
Powszechnym”. 
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