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MOJA HISTORIA Z GUM – ANDRZEJ GIZMAJER 

Spisał: Marek Gizmajer, syn. 

 

 

Moja mama już w 1958 r. przerwała studia i zaczęła pracować w Centralnym 

Komitecie Budowy Domu Chłopa. W 1959 roku życie rodziców nabrało tempa: 13 

maja wzięli ślub cywilny, 26 maja ojciec pracował już w GUM-ie przy ul. Elektoralnej 

2, a 4 lipca odbył się ślub kościelny. Ojca przyjmował do pracy pan prezes o 

intrygującym imieniu i nazwisku Wilhelm Wojtyła, obowiązkowo członek PZPR. 

Wówczas wszystkie stanowiska kierownicze w całej Polsce zajmowały wyłącznie 

osoby zatwierdzone przez partię, tworząc tzw. „nomenklaturę”. A i tak kierowca 

prezesa wyznawał później w wielkiej tajemnicy, że żona towarzysza Wojtyły żegnała 

się przed każdym kościołem.  

Jeszcze podczas oprowadzania po nowej instytucji ojciec zaprzyjaźnił się z 

szefem Laboratorium Pomiarów Czasu, Ludwikiem Zajdlerem, autorem m.in. 

popularnonaukowej książki "Dzieje zegara" i zgoła nienaukowych, ale traktowanych 

z przymrużeniem oka "Tajemnic Atlantydy". Ojciec ostatecznie został przyjęty do 

Laboratorium Pomiarów Siły i Twardości, a jego pierwszą pracą było sprawdzenie 

błędów wskazań wahadłowego młota udarowego. Wkrótce otrzymał 

zakwaterowanie w służbowym mieszkaniu w gmachu GUM-u. Był to jeden pokoik z 

malutką ciemną kuchnią i z łazienką na wspólnym korytarzu, na czwartym piętrze 

wysokiej starej kamienicy. W pokoju obok mieszkała z mężem przyjaciółka rodziców 

Krystyna Kłosińska, która kilka lat później trzymała mnie do chrztu. Serdeczna 

przyjaźń została na całe życie.  

Fot. 1 Ojciec na Fałata w koszuli, którą szyła moja mama. 
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Ojciec w latach 60-tych i 70-tych ze zdumieniem obserwował, jak Główny Urząd 

Miar grzązł w marazmie komunistycznych bezsensów i machinacji. W tej 

państwowej instytucji szczebla centralnego wszystko załatwiało się po znajomości. 

Najmniejszą śrubkę do urządzeń badawczych trzeba było skądś „skombinować”. 

Ojciec nie mógł też awansować, bo interesowała go wiedza a nie kariera. Jedno z 

drugim nie miało niestety nic wspólnego. Zgodnie z zasadą "mierny, ale wierny",  

w GUMie przez cały okres PRLu promowano ludzi nie mających większych (lub 

żadnych) osiągnięć, czy choćby ambicji naukowych, które władzom nie były 

potrzebne, ale za to posłusznych kierownictwu i jego dyrektywom. Pewnego razu, 

gdy ojciec omawiał ważne kwestie naukowe z jednym ze swoich prezesów, do 

gabinetu nagle wpadł kierowca tego ostatniego i bezceremonialnie zaczął załatwiać 

swoje własne, całkiem prywatne interesy. Czuł się jak we własnym gabinecie, 

zupełnie ignorując obecnego fizyka, czyli ojca. Niestety, narada naukowa 

natychmiast przestała mieć znaczenie także dla prezesa, który dał ojcu do 

zrozumienia, że jest zbędny, i wraz z kierowcą przystąpił do załatwiania swoich 

spraw, jak to się wówczas mówiło „na boku”. Ojciec po latach wspominał, jak to 

podczas podróży służbowej w Niemczech z nostalgią obserwował pracę kierowcy 

polegającą wyłącznie na prowadzeniu samochodu i otwieraniu drzwi.  

Kadry GUM ulegały stopniowej degradacji. Ojciec po raz kolejny w życiu nie 

zapisał się do PZPR, choć namawiano go do tego podczas życzliwych 

„pogaduszek”. Po latach skwitował krótko, że przyzwoitemu człowiekowi owa 

obłudna organizacja po prostu nie miała kompletnie nic do zaoferowania. Zamiast 

czapkować notablom, poświęcił się pomiarom i badaniom. Była to ciężka i żmudna 

praca. Wszystkie obliczenia wykonywano ręcznie. Niemniej, ojciec pasjonował się 

fizyką i powoli zaczął odnosić sukcesy. Wraz z kolegą i szefem Jerzym 

Mikoszewskim postawili polską metrologię siły i twardości na poziomie światowej 

czołówki. Wyniki swoich prac ojciec publikował głównie za granicą, bo w kraju 

Fot. 2 Owoce poważnych i niepoważnych zainteresowań  Ludwika Zajdlera, pisarza i fizyka 
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nikogo nie obchodziły. Gdy uzbierało się ok. 30 artykułów, miał już gotowe materiały 

do pracy doktorskiej. Promotorem został prof. Adam Morecki z Politechniki 

Warszawskiej, obrona miała miejsce 20 marca 1976 r. w Instytucie Techniki Cieplnej 

Politechniki Warszawskiej. W tym dniu nastała wiosna. Wtedy jedyny raz w życiu 

widziałem ojca w roli wykładowcy, a miałem 11 lat. Z tej okazji babcia Jasia napisała 

radosny wiersz dla „wiosennego doktora”!  

 

 

  

Fot. 3 Młody fizyk pilnie wzorcuje siłomierze, obok jego praca doktorska, 
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Praca doktorska to wielka mordęga 

więc nie  każdy się do niej zaprzęga. 

Gdy się zdecyduje – biedna żona, dziatki 

umykają czym prędzej, by spokoju Tatki 

niczym nie zakłócać, a delikwent pracuje! 

Duma, przegląda notatki, klasyfikuje, 

tu poprawi, tam coś zmienić pragnie, 

przekreśla, dopisuje, oblicza dokładnie 

by wszystko grało sprawnie. 

Siła coś nawala, widocznie za mała, 

trzeba ją zwiększyć powoli, aby pasowała 

do całości zagadnienia, a więc dalej, śmiało 

lecz z ostrożna próbuj, może by się dało 

ciśnienie zmienić? Więc myśli, przymierza 

oblicza, przelicza, ku końcowi zmierza. 

Rok za rokiem mija, strona za stroną leci, 

nasz doktorant nabiera rozpędu, coraz mądrzej kleci. 

Już mu żona pomaga, z komputerem się zmaga, 

bo jest specjalistką od takich nowości 

co jednak pracę tak ważną uprości. 

Już synuś koloruje przeróżne rysunki, 

wszyscy do wielkiej pracy dokładają ręki. 

Przy aparatach koledzy pomagają, 

pan Promotor uważnie przejrzał pracę całą, 

wnikliwie rozpatrzył, poprawki zalecił, 

swą wielką wiedzą całą pracę wzbogacił. 

Doktorancie! Chwila wielka cię czeka, 

staniesz w obronie ciężkiej pracy człeka, 

który chce stanąć na piedestale nauki. 

I choć recenzenci oceniając pracę szukają jakiejś luki 

skończyło się sukcesem. 

Wiwat wiosenny Doktorze fizyki! 
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Do czasu odejścia na emeryturę ojciec wydał jeszcze kilkadziesiąt publikacji. 

Pomimo ignorowania i utrudniania rozwoju nauki w kraju, jego osiągnięcia 

doceniono za granicą. Został członkiem Komitetu TC3 (ds. Pomiarów Masy i Siły) 

Międzynarodowego Kongresu Metrologicznego IMEKO i członkiem Komitetu 

Doradczego CCM (ds. Pomiarów Masy i Jednostek Pokrewnych) 

Międzynarodowego Biura Miar BIMP. Zaczęto zapraszać go na konferencje, gdzie 

jako reprezentant Polski wygłaszał referaty na temat pomiarów siły, ale także masy, 

twardości i wytrzymałości materiałów. Bywał m.in. w Berlinie, Pradze, Londynie, 

Paryżu, Mediolanie, Moskwie, Odessie, a nawet Ułan Bator i Pekinie. Najczęściej 

wyjeżdżał do NRD i Czechosłowacji. Z zagranicznych wojaży przywoził 

doświadczenia nie tylko naukowe. Już podczas pierwszej wizyty w Berlinie w 1961 

roku został przypadkowym świadkiem historycznego wydarzenia - budowy słynnego 

muru berlińskiego. W tamtych czasach wyjazd do stolicy NRD był daleką i 

egzotyczną podróżą. W 1961 roku atmosfera w stolicy Niemiec była gorąca. Po 

mieście krążyły wojskowe patrole, ludzi legitymowano na ulicach, a nawet w 

sklepach. Ojciec wcześniej zdołał kupić trochę marek zachodnioniemieckich i 

planował wypad na zakupy do Berlina Zachodniego. Mieszkał z kolegą, Jurkiem 

Mikoszewskim, w hotelu przy stacji Tiergarten. Pewnego poranka ujrzeli za oknem 

kolumnę czołgów i wysoki betonowy mur uniemożliwiający dostęp do zachodniej 

części miasta. Wybudowano go w ciągu jednej nocy. Pan fizyk i pan inżynier 

niewiele myśląc wykonali ukradkiem serię zdjęć, które po latach przekazali muzeum 

GUM. Natomiast z trudem uzbierane marki ojciec chcąc nie chcąc przywiózł z 

powrotem do kraju i jak porządny obywatel wydał w jednym z Pewexów, czyli sklepie 

państwowego „Przedsiębiorstwa Eksportu Wewnętrznego”, w którym można było 

kupować zachodnie wyroby za kapitalistyczne pieniądze.  

Podczas wielu wyjazdów, m.in. do Paryża, Londynu i Drezna, ojciec dawał też 

upust swoim pasjom historycznym. Po zakończeniu obrad przede wszystkim 

buszował po okolicy i wyszukiwał ciekawe pamiątki po znanych Polakach. W Paryżu 

odwiedził mieszkanie i grób Fryderyka Chopina. Pod Lipskiem odnalazł miejsce,  

w którym podczas kampanii napoleońskiej poniósł śmierć książę Józef Poniatowski 

Fot. 4 Rok 1961, radzieckie czołgi w Berlinie przy Tiergarten. Ukradkowe zdjęcia z hotelu. 
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tonąc w nurtach Elstery. Stał tam niewielki pomnik, ale rzeczki już nie było. Z kolei 

w Londynie nawet urwał się z wykładów żeby zwiedzić lotnisko w dalekim Norfolk, 

z którego startowały polskie eskadry broniące nieba nad Anglią podczas II wojny 

światowej. Przypadkowo poznany rodak zaprosił go tam na piwo do pubu Orchard 

Lake. Gdy w 2004 roku została wydana głośna książka „Sprawa honoru” Clouda i 

Olsona opisująca udział Polaków w bitwie o Anglię, ojciec ze zdziwieniem wyczytał, 

że w tym samym pubie w czasie wojny pijali piwo polscy lotnicy. Podczas innego 

pobytu w Londynie po konferencji zawiadomiono ojca, że ktoś bardzo chciałby z nim 

porozmawiać i specjalnie w tym celu przyjechał. Był to oficer armii Andersa, kpt. 

Dyczkowski. Wizyta krajana zza żelaznej kurtyny, w dodatku nie należącego do 

PRL-owskiego establishmentu, była najwyraźniej ważnym wydarzeniem dla 

londyńskiego emigranta. Ojciec długo rozmawiał z panem kapitanem. Okazało się, 

że Anders nie tylko był świadkiem na jego ślubie z piękną Włoszką, ale także 

pomagał w kuchni w przyrządzaniu uczty weselnej.  

 
Natomiast na konferencjach naukowych w krajach realnego socjalizmu panowała 

nieco inna atmosfera. W Odessie po zakończeniu obrad także wiele osób chciało 

porozmawiać z Polakami zupełnie prywatnie. Polska delegacja cieszyła się 

powszechnym szacunkiem i zainteresowaniem. Niestety, natychmiast pojawili się 

jacyś tajemniczy osobnicy, którzy bezceremonialnie rozkazali radzieckim delegatom 

wracać do domu. Gdy przy innej okazji ojciec chciał w hotelu zamówić taksówkę, 

musiał w tym celu udać się do specjalnego pokoju i poprosić o to jakąś oschłą 

urzędniczkę, której nigdy wcześniej nie widział, ale za to ona doskonale wiedziała, 

kim jest i po co przyszedł. Niewidzialne i długie ręce służb bezpieczeństwa czuło się 

Fot. 5 Konferencja  w Poczdamie w 1967 r. Pierwszy z prawej Gizmajer, drugi Mikoszewski. 
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na każdym kroku. Poza tym, codzienne życie regulował odwieczny rosyjski 

feudalizm. W pociągu sypialnym ojciec nie dostał kompletu pościeli. Prośba 

skierowana do konduktora została skwitowana aroganckim warknięciem i brakiem 

reakcji. Kulturalne nalegania też nie przyniosły skutku. Dopiero gdy ojciec nie 

wytrzymał i prymitywnie „po rusku” nawrzeszczał na gbura, ten uznał, że skoro 

krzyczy, znaczy ktoś ważny, i w milczeniu posłusznie sam pościelił łóżko.  

Często współpraca naukowa z radzieckimi instytucjami pozbawiona była nie tylko 

uprzejmości, ale także sensu. ZSRR dążył do 

całkowitego uzależnienia podbitych krajów 

m.in. narzucając im swoje normy techniczne. 

Niektóre z nich były zupełnie absurdalne, a 

nawet zawierały oczywiste błędy, ale nie 

wolno ich było poprawiać. Państwa bloku 

komunistycznego miały po prostu wszystko 

robić tak samo jak w Związku Radzieckim. 

Czuwała nad tym Stała Komisja 

Standaryzacji, która podlegała Radzie 

Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) i 

urzędowała w ogromnym gmaszysku w 

Moskwie. Ojciec wspominał, jak swego czasu 

radzieccy towarzysze opracowali 

skomplikowany wzorzec do sprawdzania 

dużych wag, toporne urządzenie wprost 

monstrualnych rozmiarów. Ów „gniot” ważył 

kilka ton i był zupełnie niepraktyczny. Gdy na 

konferencji w Lipsku ojciec stwierdził, że 

Polska czegoś takiego nie wprowadzi, 

urażona delegacja ZSRR opuściła obrady, a 

w protokole odnotowano „brak 

zainteresowania” strony polskiej. Potem na 

prywatnym spotkaniu jeden z radzieckich 

uczestników konferencji, pianista amator, 

postanowił popisać się swoimi 

umiejętnościami muzycznymi. Zaanonsował 

„Gospodin Gizmajer posluszajtie” i zagrał 

„Pożegnanie Ojczyzny” Ogińskiego. Po 

zlekceważeniu radzieckich osiągnięć 

technicznych mogła to być niepokojąca 

aluzja, ale ojciec odebrał utwór jako gest 

pojednawczy. W tym czasie ów polonez był 

bardzo popularny w ZSRR, gdzie nawet 

nakręcono o nim film. Rosjanie także 

Fot. 7 Obrady w Odessie 

Fot. 6 Kolejna zagraniczna eskapada dr 
Gizmajera. 
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prywatnie przekonywali, że pozostałe państwa bloku socjalistycznego powinny ich 

wspierać we „wspólnych dążeniach”. Jednak przedstawiciel Czechosłowacji 

zripostował celną uwagą na temat rabunkowego wywozu uranu z jego kraju do 

ZSRR, która wyczerpała temat do dalszych rozmów.  

Natomiast podczas którejś z konferencji na Węgrzech okazało się, że 

powiedzonko o dwóch bratankach jest odwiecznie aktualne. Po obradach ojciec 

razem z nieodłącznym Mikoszewskim zostali zaproszeni do jakiejś starej 

posiadłości niedaleko Budapesztu, należącej do szacownego arystokratycznego 

rodu, w którym przed kilkuset laty najważniejszą rolę odgrywała pewna znamienita 

Polka zamieszkująca ową posiadłość. Sędziwej pani domu bardzo zależało na 

ugoszczeniu przedstawicieli zaprzyjaźnionego narodu. Po wykwintnej kolacji dama 

z namaszczeniem zasiadła do fortepianu i oznajmiła, że pragnie ich uhonorować 

szczególnie bliskim jej sercu wybitnym polskim utworem. Następnie z absolutnym 

dostojeństwem odegrała „Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż”. Ponieważ 

kolacja była solidnie zakrapiana, przedstawiciele Polski zrewanżowali się także 

występem artystycznym w postaci dziarskiego krakowiaka odtańczonego w takt 

romantycznych tonów jabłuszka.  

Współpracując z międzynarodowymi organizacjami naukowymi grupującymi elity 

intelektualne wolnego świata ojciec bezustannie spotykał się z ogromną sympatią 

dla naszego kraju. Poznane przez niego środowiska interesowały się Polską, 

doceniały jej możliwości i współczuły sytuacji. Uważano, że to ważny kraj o dużych 

możliwościach, pomimo biedy i zniewolenia. Ojcu wielokrotnie dawano odczuć, że 

jako jego reprezentant zasługuje na szczególną uwagę. Wielu uczestników 

międzynarodowych konferencji pragnęło poznać ojca właśnie dlatego, że był 

Polakiem. Bywało, że wręcz zabiegano o miejsce obok niego przy stole. Rozmowy 

z ojcem uwielbiał np. przewodniczący Komitetu TC3, Holender Wieringa, dla 

którego żywa mowa i gestykulacja ojca była przejawem wspaniałego polskiego 

zawadiactwa. Pan przewodniczący tłumaczył ojcu, że Polacy i Holendrzy zawsze 

się ze sobą dogadują, bo i jedni i drudzy są nieposkromionymi indywidualistami. 

Szacunek dla naszego kraju wyrażali także znajomi Czesi i Węgrzy. Dla jednej z 

węgierskich delegacji w Polsce największym przeżyciem była wycieczka na Wawel. 

Gdy w katedrze Węgrzy ujrzeli sarkofag Bema tonący w morzu kwiatów i barw 

narodowych, nie mogli wyjść z osłupienia. W czasie głębokiego socjalizmu i pogardy 

dla tradycji, w ich kraju coś takiego było po prostu niemożliwe. Polską swobodę 

podziwiali także Niemcy z NRD. Zazdrościli Polakom dążenia do zachodniego stylu 

życia, którego namiastkę jakoś potrafili dostrzec wśród codziennej socjalistycznej 

biedy i szarzyzny. Dla poważnych NRD-owskich naukowców przyjeżdżających z 

oficjalną delegacją największą atrakcją było np. chodzenie do kina na amerykańskie 

filmy, w ich kraju zakazane. Równie namiętnie kupowali w Polsce jeansy. Dla córki 

jednego z kolegów ojca przeżyciem był nawet widniejący na jednej z warszawskich 

ulic szyld zachodniej firmy Dr Oetkera. Młoda Niemka z NRD czuła się tu prawie jak 

na wymarzonym Zachodzie.  
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Fot. 8 Motoryzacja Made in PRL. 

Motoryzacja „Made in Poland”. Po lewej pierwszy samochód rodziców, 

Warszawa, wycofana z Okręgowego Urzędu Miar w drugiej połowie lat 60-tych jako 

kompletnie zdezolowana. Ojciec dostał ją od zakładu pracy do spółki z kolegą. 

Remontowali kilka miesięcy. Przy tylnych drzwiach moja mama. Po prawej następna 

dekada i kolejny pojazd rodziców, już całkiem własny, Syrena 102. Oba psuły się 

bezustannie. Na szczęście kierowca umiał zrobić użytek z wiedzy zdobytej w szkole 

samochodowej, co widać na prawym obrazku. 

 

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 

Natomiast w sferze nauki, kierownictwo Głównego Urzędu Miar, w 1966 roku 

przemianowanego na Polski Komitet Normalizacji i Miar (PKNiM), robiło co mogło, 

aby uniemożliwić międzynarodową współpracę, a nawet kontakty z wolnym 

światem. Nauka była w PRL tępiona w sposób systematyczny. Pewnego razu do 

ojca zadzwoniono z Niemiec Zachodnich z pytaniem, dlaczego nie odpowiada na 

oficjalne zaproszenie na konferencję Komitetu Doradczego CCM, które wysłano na 

adres PKNiM. Czyżby coś się stało? Ojciec zdziwił się wielce i udał do szefów, ale 

ci nic nie wiedzieli o żadnym zaproszeniu. Praktyczni Niemcy szybko przysłali kopię, 

tym razem przez kuriera, do rąk własnych ojca. Gdy ten dzierżąc w dłoni dokument 

ponownie stanął przed jednym z partyjnych bosów PKNiM, prezesem Podgórskim, 

ten zaklął cicho, ale ordynarnie, i zamamrotał coś o „długich rękach”. Okazało się, 

że służba bezpieczeństwa po prostu zniszczyła zaproszenie, żeby uniemożliwić 

polskiemu fizykowi kontakt z Zachodem. Ojciec wspominał, że takich przypadków 

było wiele. Przez lata dzięki mozolnej pracy ojca i jego współpracowników polska 

metrologia pięła się do góry, natomiast dzięki towarzyszom prezesom i służbom 

specjalnym postęp ten był stale hamowany. Tak niszczono naukę w całym kraju. 

Dopiero w 1992 roku, już po upadku komunistycznego reżimu, opublikowano w 

Polsce ściśle tajną instrukcję NK/003/47 radzieckiego KGB z 1947 roku, 

zawierającą 45 zasad stopniowej likwidacji elit krajów podporządkowanych ZSRR. 

Instrukcja ta zawierała m.in. następujące nakazy: „10. Do wszystkich organów 
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władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi współpracujących z naszymi 

służbami specjalnymi. (…) 18. Awansować tylko tych pracowników i kierowników, 

którzy wykonują zadania i nie wykazują skłonności do analizowania. (…) 22. Objąć 

szczególnym nadzorem laboratoria i instytucje naukowo-badawcze. (…) 23. Nie 

dopuszczać do publikacji zawierających wartości i opisy wynalazków. (…) 32. 

Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich stopni. 

(…) 45. Spowodować napływ do szkół wyższych ludzi pochodzących z najniższych 

grup społecznych, którzy nie wykazują zainteresowań zawodowych a tylko chęć 

zdobycia dyplomu.”1 Kwintesencja radzieckiej dominacji. Zresztą całkowicie zgodna 

z doktryną podboju pochodząca jeszcze z czasów carskich.  

Gdy w sierpniu 1980 roku w 

Polsce wybuchły strajki, ojciec 

akurat organizował konferencję 

TC3 zaplanowaną na wrzesień. 

Było to karkołomne 

przedsięwzięcie. Nikt nie 

interesował się znaczeniem 

naukowym imprezy, natomiast 

każdy chciał na niej zarobić. 

Ojciec nie miał nikogo do 

pomocy i wszystko załatwiał 

sam. W końcu jakoś 

zorganizował obrady w 

Krakowie, bo tam koszty były 

najniższe. Żeby jeszcze 

bardziej skomplikować sytuację, 

część gości zagranicznych nie 

dostała wiz, ponieważ sytuacja 

w Polsce była już napięta, i 

ojciec musiał interweniować u 

władz. Co ciekawe, uczestnicy 

zagraniczni doskonale rozumieli 

skromną oprawę konferencji i 

bardzo cieszyli się z możliwości 

zobaczenia Krakowa, Wieliczki i 

Pieskowej Skały.  

Natomiast uczestnicy krajowi narzekali dosłownie na wszystko. Także w 1980 r. 

nazwę PKNiM zmieniono na Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, czyli 

PKNMiJ. 

                                            
1 Dokument pochodzi z kancelarii Bieruta i nosi oznaczenia: „Ściśle tajne, Moskwa, 2.06.1947, 
K.AA/OC 113.” Publikacja: „Nowy Świat” z 11.12.1992.  

Fot. 10 Sesja końcowa konferencji w Krakowie, 11 września 1980 r. 

Fot. 9 Toast Ojca na przyjęciu w Pieskowej Skale. 
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Gdy po podpisaniu porozumień sierpniowych władza zezwoliła na rejestrację 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w PKNMiJ 

założył ją jakiś młody chłopak. Później miał legitymację członkowską nr 1, zaś moja 

mama nr 2. Ojciec wcześniej działał w Związku Zawodowym Pracowników 

Państwowych i Społecznych i dzięki temu był w pracy powszechnie znany. Jeszcze 

przed 1980 rokiem zajmował się sprawami socjalnymi, organizacją wczasów, 

wycieczek i imprez sportowych, a nawet mieszkaniami pracowniczymi. PKNMiJ jako 

urząd centralny dysponował sporą liczbą takich mieszkań. Ojciec wspominał, że 

wielu przedsiębiorczych obywateli zatrudniało się w nim tylko po to, aby dostać 

mieszkanie. Ojciec wstąpił także do Solidarności, ale od samego początku jej 

działalność w PKNMiJ niezbyt mu się podobała. Przede wszystkim, wielu członków 

było donosicielami dyrekcji, czyli tzw. wtyczkami. Ostrzegali o tym starzy pracownicy 

urzędu, którzy dobrze wiedzieli, kto jest kto. Poza tym, działalność nowego związku 

sprowadzała się głównie do przemówień na zebraniach, na których panował 

bałagan, bowiem każdy świeżo upieczony aktywista chciał koniecznie zabłysnąć. 

Zebrania te były też na różne sposoby utrudniane przez dyrekcję. Czasami ojciec 

miał tego serdecznie dość i wychodził z obrad. Niemniej, jako lojalny związkowiec 

został przewodniczącym Komisji Postulatów i Wniosków.  

Zakładowa Solidarność przedstawiła dyrekcji w sumie około stu żądań, od 

powszednich spraw socjalnych, po zasadnicze kwestie społeczno-polityczne. 

Niektóre dotyczyły przerostu partyjnej administracji, np. tego, że prezes PKNMiJ 

miał pięciu wiceprezesów, każdy z nich dostawał luksusowy samochód służbowy, 

kosztowne biuro, intratne przywileje, itp. itd., a na sprawy naukowe brakowało 

pieniędzy. Dyrekcja oczywiście nie była tą krytyką zachwycona, ale ponieważ 

najwyraźniej musiała czekać na instrukcje swoich komunistycznych zwierzchników, 

grała na zwłokę. Jej dyskusje z komisją postulatów trwały godzinami, procedury 

wlokły się w nieskończoność, a efektów nie było żadnych. Ponieważ w wielu 

zakładach w Polsce panowała wówczas podobna sytuacja, utarło się powiedzenie 

„postulaty załatwiamy po stu latach”. Jednak mimo ewidentnej wrogości władzy, 

ojciec uparcie wykonywał swoje zadania. Promotor jego pracy doktorskiej, prof. 
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Morecki, naukowiec wykształcony w ZSRR, ostrzegał, że władza w końcu powsadza 

do więzień takich gorliwych działaczy. Na to ojciec zapalczywie odparł „to my ich 

powsadzamy”. Gdy pod koniec 1981 roku rozmowy z dyrekcją utknęły w martwym 

punkcie i ojciec sam wysłał protest do Urzędu Rady Ministrów, zrobiła się awantura. 

Wtedy dyrektorzy czuli się już pewnie i ojca wezwano „na dywanik”. Tak się jednak 

złożyło, że 8 grudnia zmarła jego ciotka, wspomniana Marianna Mierzejewska-

Willińska. Ponieważ żyła samotnie, ojciec wziął kilka dni urlopu na zorganizowanie 

pogrzebu i uporządkowanie jej spraw mieszkaniowych. Pogrzeb zaplanowano na 

poniedziałek 14 grudnia. Dzień wcześniej ogłoszono stan wojenny.  

Po kilkudniowej przerwie ojciec wrócił do pracy przekonany, że walka z „komuną” 

będzie kontynuowana. Niestety, szefowie zakładowej Solidarności, którzy wcześniej 

mieli bardzo dużo do powiedzenia na zebraniach, pochowali się po kątach i zamilkli. 

Przewodniczący związku, Stefan Mirowski, przedwojenny harcmistrz i uczestnik 

Powstania Warszawskiego, nie ukrywając zadowolenia odszedł na emeryturę. Ojcu 

nie pozostało nic innego, jak ukryć kartotekę związku, którą opiekował się jako 

członek komisji. Akta dosłownie zeszły do podziemia i wylądowały w piwnicznym 

schowku wśród rur kanalizacyjnych. Wiadomo było, że służba bezpieczeństwa 

szukała materiałów opozycji, rewidowała pokoje, włamywała się do biurek 

pracowników. Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego Solidarność została 

zdelegalizowana. Wkrótce w PKNMiJ jej działacze musieli podpisać oświadczenie 

o wystąpieniu ze związku. Treść tego dokumentu była dość neutralna i nie 

sugerowała lojalności wobec komunistycznych władz, ale i tak dla niektórych osób 

był to dramat. Polacy entuzjastycznie przeżywali czas Solidarności, w którym czuli 

się wolni pierwszy raz od 35 lat, i nie mogli się pogodzić z pacyfikacją. Znajomy 

ojca, kierownik Laboratorium Akustyki, Bolek Albinowski, także działacz 

Solidarności, po podpisaniu oświadczenia popełnił samobójstwo. Ojciec widział go 

kilka dni wcześniej i bezskutecznie próbował podtrzymać na duchu.  

Gdy po kraju rozlała się fala represji i prześladowań, dyrekcja PKNMiJ także brała 

odwet na niepokornych pracownikach. Opozycjoniści w całej Polsce nosili wówczas 

znaczki Solidarności, wizerunki Matki Boskiej, czy oporniki, najbardziej przekorny 

symbol nieugiętości wobec władz. W PKNMiJ pewien szczególnie zawzięty partyjny 

aparatczyk nazwiskiem Sollich publicznie zerwał solidarnościowy znaczek jakiejś 

działaczce. Natomiast w starciu z moim ojcem poniósł sromotną klęskę, i do tego 

dość zabawną. Całe zajście miało miejsce w windzie pełnej ludzi. Ojciec nosił wtedy 

w klapie znaczek krzyża z orłem. Gdy do windy wsiadł gorliwy towarzysz Sollich, w 

pierwszej chwili pomyślał, że to jakiś order. Nie był jednak pewien, więc zapytał ojca, 

za co go dostał. Ojciec kulturalnie wytłumaczył: „za to, że nie pochodzę od małpy”. 

Cała winda zadrżała od śmiechu, a po chwili towarzysz wyleciał z niej jak z procy. 

Był tak zmieszany, że nie wiedział, w którą stronę iść. Ojciec był zbyt znanym i 

szanowanym pracownikiem, żeby można go było prostacko szykanować. Później 

wyszło na jaw, że pan Sollich trzyma w biurku milicyjną pałkę. Tłumaczył, że znalazł 

ją w czasie rozruchów.  
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Solidarność w PKNMiJ zeszła wkrótce do podziemia. Wśród działaczy zaczęła 

krążyć nielegalna prasa. Docierała z zewnątrz i była rozprowadzana wyłącznie 

wśród zaufanych. Przez całe lata 80-te rodzice regularnie przynosili do domu 

czasopisma i książki z „drugiego obiegu”. W którymś momencie uzbierało się ich 

tyle, że niebezpieczną bibliotekę trzeba było ukryć. Wylądowała w schowku w 

ogródku na Bemowie. Natomiast dyrekcja PKNMiJ, podobnie jak władze wielu 

zakładów pracy w całej Polsce, rozpoczęła weryfikację pracowników. Partyjne 

komisje prowadziły przesłuchania, ludzi łamano psychicznie, szykanowano, 

zastraszano, wyrzucano z pracy. W owym czasie szczególną uwagę ojca zwróciła 

specyficzna, dość jednolita mentalność przedstawicieli nowego reżimu. O ile 

koledzy z Solidarności byli normalnymi, sympatycznymi ludźmi, z którymi można 

było się pośmiać i pogadać, przeciwko nim stanęli osobnicy dziwnie ponurzy, 

prostaccy, niekontaktowi. Ślepota ich posłuszeństwa władzy ewidentnie szła w 

parze z ciasnotą umysłów. Czasem wychodziło na jaw, że pochodzili ze 

społecznych nizin, zaś w personalnych kwestionariuszach podawali fałszywe dane 

o wykształceniu. Dotyczyło to nawet Dyrektora Ekonomicznego.  

W końcu ojciec wraz z mamą znaleźli się na listach osób, które kierownictwo 

PKNMiJ postanowiło usunąć z pracy za działalność solidarnościową. Powstały trzy 

takie listy, na które działaczy wpisywano w zależności od stopnia nieposłuszeństwa 

wobec władz. Na liście nr 1 znalazło się trzech pracowników, którzy niedługo potem 

stracili życie w niewyjaśnionych okolicznościach. Pierwszy zmarł na zawał. Mama 

była na jego pogrzebie. Drugi wypadł z okna, a wcześniej widziano go 

wychodzącego na korytarz w towarzystwie nieznanych osobników. Ojciec znalazł 

się na liście nr 2, a mama na liście nr 3. W tym samym czasie oficjalna propaganda 

rozgłaszała, że to członkowie Solidarności sporządzali jakieś listy członków PZPR, 

z którymi chcieli się rozprawić. Nie po raz pierwszy w historii PRL władza stosowała 

metodę oskarżania przeciwnika o własne winy. Wreszcie i ojciec stanął przed 

ponurą komisją weryfikacyjną, która zadała mu pytanie, jak też zapatruje się na ideę 

socjalizmu. Odparł, że sama idea, owszem, piękna, ale ma się nijak do 

rzeczywistości. Komisja jednomyślnie uznała go za zdeklarowanego przeciwnika 

Polski Ludowej, który nie może pracować w centralnym urzędzie. Ojciec złożył 

odwołanie. Tym razem zebrała się komisja specjalna, złożona aż z siedmiu wysokiej 

rangi weryfikatorów. Po raz kolejny ojciec stawił się na przesłuchanie w pogodnym 

nastroju, zaś po drugiej stronie zasiedli sami ponuracy. Komisja oświadczyła, że ma 

do niego trzy pytania. Po pierwsze, czy stan wojenny wprowadzono słusznie? Ojciec 

odparł, że nie, bo w kraju nie było takiego zagrożenia, które wymagałoby wytoczenia 

czołgów na ulice. Oświecił też panów komisarzy, że jakoś nie znaleziono 

magazynów broni ani szubienic, które według propagandy miała szykować 

Solidarność. Niezrażona komisja pytała nadal – czy urzędnik państwowy może 

przypinać do ubrania jakieś znaczki? Wcześniej ojciec nosił opornik i ktoś o tym 

doniósł. Ojciec odparł, że nie wydano żadnego zakazu. Po chwili dodał, że gdyby 

był członkiem PZPR, znaczek tej partii nosiłby z dumą. Komisja złożona z samych 
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zatwardziałych partyjniaków, z których oczywiście żaden nie nosił takiego 

emblematu, zmieszała się do tego stopnia, że trzeciego pytania nie zadała. A ojciec 

został w pracy. Uniemożliwiono mu natomiast jakiekolwiek kontakty zagraniczne. 

Kiedy jednak kolejny Kongres IMEKO miał się odbyć w Denver w USA a ojciec 

wysłał zawiadomienie, że nie będzie obecny, bo zmuszono go do rezygnacji z 

międzynarodowej działalności, którą PKNiM nie był dalej zainteresowany, wówczas 

wybrano go zaocznie sekretarzem Komitetu TC3. W efekcie, kolejne zebranie 

zarządu TC3 musiało odbyć się w Warszawie. Był to piękny gest zagranicznej 

„solidarności z Solidarnością”.  

Gdy na przełomie lat 80-tych i 90-tych podczas historycznych przemian  

w Europie Wschodniej likwidowano komunistyczną Radę Wzajemnej Pomocy 

Gospodarczej (RWPG), ojciec uczestniczył w rozwiązaniu jej Komisji Standaryzacji 

na kolejnej konferencji, tym razem w egzotycznym Ułan Bator. Odejście w 

niepamięć niechlubnej organizacji uczczono w jurcie oryginalnym mongolskim 

kumysem, którym częstował potomek Dżyngishana. Dopiero po upadku komunizmu 

i powrocie PKNMiJ w 1994 r. do przedwojennej nazwy Głównego Urzędu Miar, 

wiedza i doświadczenie ojca zostały docenione. Pierwszy raz w życiu mógł 

awansować nie zapisując się do PZPR. Został Kierownikiem Laboratorium 

Pomiarów Siły. Wkrótce przyjął do pracy swoją siostrzenicę Martę, do której później 

dołączył jej mąż Piotr Piętaszewski. Dziś oboje urzędują w tych samych pokojach, 

w których ojciec przepracował 38 lat.  

Pod koniec lat 90-tych w całym kraju reaktywowano NSZZ Solidarność. Ojciec 

ponownie zasilił jej szeregi, ale już bez entuzjazmu. Czasy się zmieniły, wśród 

działaczy nie było dawnej euforii. W Głównym Urzędzie Miar prezesi i dyrektorzy, 

niegdyś tak gorliwie budujący socjalizm, teraz ochoczo szykowali się do 

wprowadzenia kapitalizmu i tzw. uwłaszczenia partyjnej „nomenklatury”, czyli 

przejęcia na własność państwowego majątku. Byli zajęci łowieniem intratnych 

posad w prywatyzowanych bankach i spółkach. Jeszcze smutniejsze było jednak 

to, że w obliczu kapitalistycznych profitów także niektórzy opozycjoniści nagle 

zostawali wielbicielami minionego systemu. Zasmakowawszy władzy i pieniędzy, 

którymi byli komuniści chytrze ich obdarowali w zamian za współpracę, 

niespodziewanie stwierdzali, że PRL był całkiem ludzkim państwem, a jego władcy 

przyzwoitymi ludźmi. Taką przykrą metamorfozę po 1989 roku przeszło wielu 

członków kierownictwa Solidarności, zwłaszcza uczestników obrad Okrągłego 

Stołu, którzy zaczęli gorliwie bronić interesów byłych właścicieli Polski Ludowej, a 

nawet jej mundurowych oprawców. Po latach do owej grupy przylgnęła smutna 

nazwa „koncesjonowanej opozycji”.  

Niemniej, gdy tylko okazało się, że i w takich warunkach można zrobić coś 

pożytecznego, ojciec podjął nowe wyzwanie, którym było oddzielenie od PKNMiJ 

pionu normalizacji i jakości, czyli uzdrowienie bezsensownego wytworu PRL-

owskiej biurokracji mającego wyłącznie zapewniać liczne dobrze płatne posady. 

Przyjaciółka moich rodziców, Maryla Pernach, aktywna działaczka Solidarności, 
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zaproponowała wtedy ojcu następujący podział ról: ty pisz, a ja będę chodzić po 

urzędach. Jak uradzili, tak zrobili. Ojciec pisał petycje, jego koledzy związkowcy 

podpisywali, a Maryla zanosiła do najwyższych władz państwowych. Nowa struktura 

GUM rodziła się w bólach dziewięć miesięcy, aż w końcu została zaakceptowana 

przez Urząd Rady Ministrów, tak jak to sobie zaplanowało dwoje upartych działaczy 

jeszcze starej Solidarności. Prezesem GUM został Krzysztof Mordziński, który 

doktoryzował się razem z ojcem, był działaczem podziemia a podczas stanu 

wojennego został internowany w Białołęce. Potem wspominał, że owo internowanie 

było najgłupszym posunięciem władzy, bowiem umożliwiło wszystkim 

opozycjonistom poznanie się i snucie wspólnych planów. Na kilka lat przed 

emeryturą ojciec po raz ostatni awansował, tym razem na Dyrektora Zakładu 

Metrologii Ogólnej. Na tym stanowisku jednym z jego ważniejszych osiągnięć było 

wydanie Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej pod 

patronatem Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) w Paryżu, 

którego pierwszą edycję opracowano w Polsce jeszcze przed II wojną światową. 

Ojciec odszedł na emeryturę razem z moją mamą 1 kwietnia 1997 roku.  

 

 

 


