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O d  W y d a W c y

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” od początku swojego istnienia zajmuje 
się historią mówioną (oral history). Program zbierania relacji świadków 
historii w tym okresie znacząco ewoluował. W początkowym etapie był 
prowadzony głównie w oparciu o wolontariuszy, dla których, podobnie 
jak i dla nas, był to nieznany ląd. Z czasem zmieniono całkowicie myślenie 
o świadectwach historycznych, a ich pozyskiwanie oparto na projektach 
realizowanych przez naukowców, zajmujących się metodą oral history. 
Dzisiaj Archiwum relacji Ośrodka liczy przeszło 700 jednostek archi-
walnych, które opracowane są zgodnie ze sztuką archiwalną i udostęp-
niane wszystkim zainteresowanym oraz wykorzystywane w projektach 
edukacyjnych. Wiele lat prób i doświadczeń pokazało, że sama meto-
dologia oral history i pozyskiwane tą metodą źródła wymagają dyskusji 
w polskiej humanistyce. Poza poważnymi brakami w polskiej literatu-
rze, chociaż w ostatnim czasie częściowo uzupełnionymi, brakowało 
także pisma naukowego, na łamach którego mogłaby toczyć się dysku-
sja nad rolą oral history w nauce (nie tylko w historii). Mam nadzieję, 
że tę lukę wypełni niniejszy periodyk.

M a r e k  M u t o r
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Oddajemy do Państwa rąk pierwszy tom Wrocławskiego Rocznika Hi-
storii Mówionej – czasopisma, które otwiera swoje łamy dla wszyst-
kich badaczy zainteresowanych metodą oral history. Chcielibyśmy, aby 
stało się ono platformą do refleksji metodologicznej oraz wymiany do-
świadczeń różnych ośrodków i osób zajmujących się szeroko rozumia-
ną problematyką historii mówionej. 

Mimo to, że czasopismo tworzone i prowadzone jest przez history-
ków, zapraszamy do współpracy badaczy innych dyscyplin: socjologii, 
antropologii kulturowej, językoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii 
itd., gdyż zdajemy sobie sprawę, jak wiele do nadrobienia ma nasza dy-
scyplina naukowa w refleksji na temat historii mówionej. 

Nasz rocznik będzie się składać z trzech głównych bloków: arty-
kułów, materiałów źródłowych i tekstów recenzyjnych. W artykułach 
chcielibyśmy prezentować różne koncepcje metodologiczne, szkoły ba-
dawcze, realizowane projekty, analizy źródeł oraz dyskusje nad zagad-
nieniami oral history w polskiej humanistyce. 

Zgodnie z hasłem ad fontes w drugiej części będziemy publikowali 
relacje świadków historii – tych tzw. zwykłych ludzi, których często 
brakuje w podręcznikach historii, a znacznie częściej czyta się o nich 

O d  R e d a k c j i
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u socjologów, antropologów kultury. Wszak „jesteśmy, wszyscy bez wy-
jątku, twórcami historii. Wszyscy jesteśmy aktorami na dziejowej sce-
nie, choć w spektaklu, w którym przyszło nam brać udział, niewielu 
odgrywa pierwszoplanowe role”, jak słusznie stwierdził Włodzimierz 
Suleja w programowym tekście Pamięć czy przyszłość? („Pamięć i Przy-
szłość”, nr 1/2008, s. 5). Te „historie mówione” nie tworzą siłą rzeczy 
jednej, uniwersalnej opowieści, ale w swej różnorodności stanowią, jak 
nam się wydaje, istotny element narracji o przeszłości. 

Prezentowane materiały zostały zredagowane i opatrzone aparatem 
naukowym. Zdecydowaliśmy się nie sygnalizować w tych opracowa-
niach redakcyjnej ingerencji badacza w transkrybowany tekst, gdyż 
utrudniałoby to znacznie jego odbiór. Mamy świadomość, że istotnym 
mankamentem jest także brak nagrań audio czy audio-wideo załączo-
nych do opracowanych relacji. Tak często podkreślany przez badaczy 
postulat udostępniania relacji w obu formach na obecnym etapie funk-
cjonowania czasopisma jest niestety nieosiągalny. Przyjmujemy jednak 
zasadę, że każda opublikowana relacja będzie dostępna także w formie 
audio lub audio-wideo w siedzibie Wydawcy – Archiwum Ośrodka 
„Pamięć i Przyszłość”. Sposób opracowania związany z naszą praktyką 
i warsztatem poddajemy pod osąd i dyskusję szanownych Czytelników 
z gotowością do rozpatrzenia różnych możliwości. 

W ostatniej części będziemy publikować recenzje i omówienie wy-
dawnictw związanych z szeroko rozumianą historią mówioną, biogra-
fistyką, problematyką pamięci itp. 

Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas formuła czasopisma 
zainteresuje Państwa i zachęci do podzielenia się swoimi badaniami na 
łamach naszego periodyku. 

R e d a k t o r z y

  

 A R T y K u ł y  
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Oral history, czyli historia mówiona, jak przyjęliśmy ją określać po 
polsku, dla historyka przywiązanego do klasycznego paradygmatu hi-
storiografii i związanej z nim hierarchii źródeł, nadal pozostaje zjawi-
skiem z pogranicza. Oznacza to, że za każdym razem, kiedy pojawia się 
na szerszym forum historiografii musi prezentować się wciąż od nowa, 
usprawiedliwiać swoją obecność w gronie badań humanistycznych, 
wykładać tyleż cierpliwie, co ostrożnie, swoją metodologię. Z kolei dla 
antropologa kultury oral history to najczęściej jakaś raczkująca forma 
antropologii. Niewykluczone, że pokiwa on przy tym z politowaniem 
głową nad trapiącymi historyka dylematami moralnymi i poznawczy-
mi, którymi antropolodzy udręczają się od lat i, mogąc się pochlubić 
obfitą i wysokich lotów literaturą, wcale nie jest im lżej na duszy1.

Niniejszy artykuł został zaplanowany przede wszystkim z myślą o hi-
storykach – tych, którzy zauważają rosnącą popularność oral history  

 1  Zob. M. Hammersly, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000; S. Kvale, 
Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010 – tam obszerne zestawienia bibliograficzne 
na temat problemów badań jakościowych w naukach społecznych.
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w Polsce, ale nie mieli z nią jeszcze do czynienia, o tych, których histo-
ria mówiona intryguje bądź irytuje, i o tych, którzy sądzą, że jest ko-
lejną modą, skazaną na rychłe zapomnienie. Chcę podkreślić, że będę 
pisać o dziedzinie badań, która ma co prawda wiele wspólnego z socjo-
logią, etnografią, antropologią kultury – tam właśnie można szukać jej 
historycznych i metodologicznych korzeni, a i współcześnie często są 
to tego samego typu metody i tematy – ale skupię się tylko na środowi-
sku samoidentyfikującym się jako oral history. 

Zacznę od podstawowej definicji, czyli od tego, co współcześnie 
wśród badaczy zajmujących się tą dziedziną uważa się za oral history, 
następnie przejdę do omówienia jej metodologicznego zróżnicowania, 
które zechcę przedstawić przez pryzmat terminów, jakimi określało się 
lub określa osobę – bohatera wywiadu.

definicja „oficjalna”
Studenci często pytają mnie, czy opowieści, które słyszą przy świą-
tecznym stole od rodziców lub dziadków to historia mówiona? Albo: 
czy jeśli „dopytają” babcię o szczegóły wydarzenia, które jest przed-
miotem ich pracy semestralnej i włączą je do niej, czy to znaczy, że 
„stosują historię mówioną”? A jeśli babcia ewidentnie myli się co do 
faktów – czy w ogóle warto ją cytować? Oral history nie jest oczywiście 
zbiorem zasłyszanych opowieści, twierdzeń, sądów. Nie są nią kolory-
zujące historyczny tekst anegdoty. Historia opowiedziana nie może być 
też zlekceważona i odrzucona dlatego, że nie wpisuje się w uświęcony 
kanon faktograficzny czy narracyjny, bo jej autor się myli. Można mno-
żyć przykłady nieporozumień lub wątpliwości na temat oral history. 
W takich przypadkach rozwiewać je powinny klarowne, najlepiej w ja-
kiś sposób oficjalne definicje. Oral history dość długo pracowała nad 
własną: najpierw próbując wpisać się w modernistyczną wizję histo-
riografii, potem akceptując własne ułomności, które w końcu okazały 
się atutami. Na dzisiejszy kształt definicji miał również wpływ rozwój 
technologiczny i kontekst społeczno-polityczny, szczególnie w USA. 
Wyrazem przebytej do niej drogi są dokumenty standardów prakty-
ki (Oral History Evaluation Guidelines), które powstawały od 1968 
r. w środowisku amerykańskich badaczy zrzeszonych w najstarszym 
na świecie zawodowym stowarzyszeniu – Oral History Association. 
Obecnie taki dokument – przewodnik nosi tytuł: Principles for Oral  
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History and Best Practices i jego najnowsza wersja pochodzi z roku 2009. 
W świetle tych zasad historia mówiona to rejestrowany (na dowolnym 
nośniku audio lub wideo) wywiad narracyjny skupiony na indywidual-
nym doświadczeniu przeszłości, dający opowiadającemu możliwość jak 
najpełniejszego przekazania swego doświadczenia i podzielenia się re-
fleksją nad nim, nieograniczony czasowo, do którego to wywiadu mów-
ca posiada pełnię praw autorskich2.

Jest we wspomnianym dokumencie wzmianka odnosząca się do 
problematyki nomenklatury: autorzy piszą, że interviee (czyli osoba, 
z którą przeprowadza się wywiad), może być zwana także narratorem. 
Z oczywistych względów praktycznych nie jest to szerzej uzasadniane 
w dokumencie, ale sygnalizuje pewne zjawisko. Ma ono charakter za-
równo historyczny, jak i etyczno-epistemologiczny. Historyczny – bo 
odzwierciedla przemiany, jakim podlegała oral history od lat 60. ubie-
głego wieku, obrazuje stan współistnienia dzisiaj pewnych jej form, 
oraz etyczno-epistemologiczny, bo wiąże się z określoną wizją historii 
mówionej, z pozycją, jaką zajmuje w badaniach termin „narrator” i jego 
historia. Nazwy, jakie na określenie osoby opowiadającej stosowane 
były i są w oral history, wyznaczają epistemologiczny horyzont ocze-
kiwań badaczy. Pójdźmy zatem ich tropem: „informatora”, „świadka 
historii”, „narratora” i „narratora/rozmówcy”, zaczynając tradycyjnie 
– od początków. 

dwojakie początki
Za ojca oral history uważa się Allana Nevinsa, historyka afiliowane-
go przez większość swego życia przy Columbia University w Nowym 
Jorku. Specjalizował się w historii wojny secesyjnej i biografiach wiel-
kich postaci amerykańskiego życia publicznego – za jedną z nich do-
stał w 1933 r. Nagrodę Pulitzera. W roku 1948 zainicjował na swoim 
uniwersytecie pierwszy na świecie program historii mówionej mający 
na celu nagrywanie i archiwizowanie relacji ustnych o historii Stanów 
Zjednoczonych (dziś jako Columbia University Center for Oral Histo-
ry). Jeszcze raz chcę podkreślić – mowa jest o relacjach historycznych 

 2  http://www.oralhistory.org/do-oral-history/principles-and-practices/ (dostęp: 20 VI 
2011 r.), por. L. Abrams, Oral History Theory, Routhledge 2010, s. 2–6.
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a nie o dokumentacji etnograficznej, która znalazła swoje miejsce w in-
stytucjonalnych archiwach dużo wcześniej. 

Rzadziej niż Nevinsa wspomina się Joe Goulda – artystę, kolorową 
postać nowojorskiej village, który w latach 30. XX w. rozpoczął swoją 
włóczęgę po ulicach miasta spisując Oral History of Our Times. Ar-
tykuł w „New Yorker” z 1942 r. rozsławił Goulda, a przede wszystkim 
jego wciąż tworzone, monumentalne dzieło (miał pisać 2 tysiące słów 
dziennie) oraz termin oral history wśród szerokiej publiczności. Oral 
History of Our Times okazała się wielką mistyfikacją, nigdy nie istniała, 
co zdemaskowano dopiero w 1964 r.3 W międzyczasie jednak – bo na 
przykład jeszcze w obszernym nekrologu Goulda w „New York Times”4 
– utrwalony został w wyobraźni czytelników obraz artysty spisują-
cego i komentującego wypowiedzi przeciętnych nowojorczyków, ich 
codzienne życie – a więc zarazem wyobrażenie tego, czym jest oral 
history. Korespondowało ono z postulatem podniesionym wkrótce na 
forum akademickim, czyli pisania historii from below – z perspektywy 
ludzi z dolnych szczebli drabiny społecznej. Biografie Rockefellerów, 
które tworzył Allan Nevins, krytykowane były za tworzenie fałszywego 
obrazu przeszłości, w którym postacie finansjery i świata przemysłu 
stanowić miały sól amerykańskiej ziemi5. Oral history, taka, jaka zado-
mowiła się w warsztacie amerykańskiego historyka w latach 60. XX w., 
to historia oddająca głos zwykłemu obywatelowi. Badaczy interesuje 
przeszłość w każdej odsłonie – wydarzenia niezwykłe, „historyczne” 
i wspomnienia ich uczestników lub świadków, ale też wydarzenia po-
wtarzalne, rutyna dnia codziennego – robotnika, gospodyni domowej, 
nauczycielki, komiwojażera. 

Na podobnym gruncie rozwijała się historia mówiona w Wielkiej Bry-
tanii, gdzie w roku 1969 zainicjowane zostało powstanie Oral History 
Society. Była to konsekwencja fermentu intelektualnego, jaki miał miej-
sce w drugiej połowie lat 60. XX w. w krajach Europy Zachodniej. Dą-
żenie do oddania „sprawiedliwości dziejowej” w ramach nowo powstałej  

 3  S. Chan, Revisiting Joe Gould’s Secret, „The New York Times”, 17 August 2007, wy-
danie on-line: http://cityroom.blogs.nytimes.com/2007/08/17/revisiting-joe-goulds-
secret/ (dostęp: 23 VII 2011 r.); por. J. Mitchell, Joe Gould’s Secret, [w:] Idem, Up in 
the Old Hotel, Affinity Books 1993.

 4  S. Chan, op. cit.
 5  Zob. F. Lundberg, The Rockefeller Syndrome, New York 1975.
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labour history (historia robotnicza) połączonej z wydobyciem z prze-
szłości głosów zapomnianych bądź wyciszonych (hidden voices), sprzę-
żone ze studiami lokalnymi zaowocowało falą historiografii uprawianej 
także poza środowiskiem akademickim, w której oral history odegrała 
niebagatelną rolę6. Dzięki temu pospolitemu ruszeniu historyków ama-
torów, dzięki wolontariuszom powstały w połowie XX w. w Wielkiej 
Brytanii największe w Europie archiwa narracyjnych źródeł ustnych, np. 
National Life Story Collection w Londynie oraz wiele lokalnych zbio-
rów tego typu. Podobne zjawisko obserwować można również współ-
cześnie dzięki rozwojowi i upowszechnieniu cyfrowych technologii. 
Do archiwizacji doszły teraz masowe – naprawdę masowe w pełnym 
tego słowa znaczeniu, publikacje w przestrzeni internetowej. Społecz-
nikowska misja historii mówionej w latach 60. XX w., zaangażowanie 
emocjonalne historyków amatorów przy częstych brakach refleksji 
metodologicznej wywołały krytykę ze strony środowisk akademickich. 
Kiedy w latach 60. XX w. oral history z impetem wkraczała na salony 
historiografii, w naukach humanistycznych zadomowiony był wzorzec 
modernistyczny, choć rzecz jasna obecny był również paradygmat dzie-
więtnastowiecznej, opisowej historii. Moderniści, tak czuli na punkcie 
teorii, zarzucali oral history, że jest kolejną formą sentymentalnego ko-
lekcjonerstwa. Zawodowi historycy, tacy jak Paul Thompson, Trevor 
Lummis, Daniel Bertaux i wielu innych, od początku zostali zmuszeni 
przez swoich krytyków do intensywnej pracy nad metodologią. Bada-
nia oral history kształtowane były w zależności od indywidualnych in-
klinacji, dążeń i wizji historyków już to w nurcie social science history, 
już to w ramach tradycyjnych przedsięwzięć historiograficznych. Ten 
pierwszy powstał pod wpływem głównie socjologii i metod kwantyta-
tywnych. Nie dziwi więc, że w tego typu projektach naukowych przej-
mowano nomenklaturę socjologiczną7. 

 6  Zob. M. Kurkowska-Budzan, Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska histo-
riografia dziejów społecznych, Kraków 2003, (Historia Iagiellonica), tam bibliografia 
przedmiotu do 1997 r.

 7  Zob. P. Thompson, The Edwardians: The Remaking of British Society, London 1975; 
A. Thomson, Four Paradigm Transformations in Oral History, „The Oral History Re-
view” 2007, vol. 34, No. 1, s. 49–71.
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informator
Termin „informator” zapożyczony został przez oral history z socjologii 
jakościowej Floriana Znanieckiego i Williama Thomasa8. Pamiętać jed-
nak trzeba, że usytuowano go w innych, niż w tej socjologii kontekstach. 
Przede wszystkim – historycznym, bo przestrzeń badana była tylko 
i wyłącznie rzeczywistością przeszłą. Po drugie – metoda Znanieckiego 
i Thomasa wywodziła się ze swoistej wizji ontologicznej. Rzeczywistość 
badana przez oral history z lat 60. XX w. to świat dychotomii, konflik-
tów klasowych, dominacji – świat w wizji mniej lub bardziej marksi-
stowskiej9. 

Kim jest zatem informator w oral history? – przede wszystkim noś-
nikiem, przekaźnikiem informacji. Jest bardziej lub mniej wiarygod-
nym źródłem wiedzy dla historyka i jest przezeń, tak jak każde źródło 
historyczne, poddawany krytyce. Badacza interesuje jak najczystszy 
przekaz, zatem w trakcie wywiadu robi wszystko, żeby najpierw poznać 
a potem kontrolować potencjalne i występujące zakłócenia, takie jak: 
środowisko zewnętrzne, obecność innych osób, różne emocje, nastrój 
czy osobowość informatora. W następnym etapie, w symbolicznym la-
boratorium, bada i przesiewa informacje pod kątem zgodności z rze-
czywistością. Najpoważniejszym zakłóceniem przekazu informatora 
dla celów historycznych jest ułomność ludzkiej pamięci. Usłyszeć od 
informatora słowa: „Nie pamiętam” nie wydaje się być najgorszym, co 
może spotkać historyka. Sytuacja komplikuje się, jeśli informator pew-
nie i śmiało przeinacza fakty, dobiera je według swojej oceny. To wyma-
ga czujności, jeżeli badacz chce dotrzeć do Prawdy. 

Z zarzutami, że ludzka pamięć – kaleka i subiektywna, nie jest wia-
rygodnym źródłem informacji o faktach historycznych jakoś sobie 
wczesna oral history poradziła. A przynajmniej poradziła z krytyką, że 
pamięć jest gorszym źródłem niż dokumenty pisane. W książce, która 
jest manifestem ówczesnej historii mówionej Voice of the Past, jej autor, 
brytyjski historyk Paul Thompson, zastosował metodę obrony przez 
atak: krytykował poszczególne kategorie najczęściej wykorzystywa-
nych przez historyków źródeł pisanych, wykazując, że nawet materiały 

 8  Zob. W. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce (The Polish Peasant 
in Europe and America), Warszawa 1976.

 9  Zob. M. Kurkowska-Budzan, op. cit.
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kwantytatywne – spisy powszechne czy księgi parafialne, nie mówiąc 
o archiwaliach sądowych, powstawały na podstawie ustnych zeznań 
składanych często długo po fakcie, których dotyczyły10. W dyskusji 
wokół zdolności pamięci do przechowywania informacji kluczowym 
zagadnieniem był proces zapamiętywania, „archiwizowania” i zapomi-
nania. Historycy podpierali się argumentami z dziedziny psychologii 
i gerontologii, które obaliły mit o utracie pamięci przez ludzi starszych: 
pamięć ulega osłabieniu po trzydziestym roku życia, ale jest to proces 
postępujący bardzo wolno, jeśli nie przyspieszy go poważna choroba. 
Wobec tego problem utraty pamięci nie jest w kontaktach z ludźmi 
starszymi poważniejszy niż w przypadku młodszych. Zapominanie zaś 
to nie efekt oddalenia czasowego od danego zdarzenia – decydujące 
w procesie zapamiętywania i zapominania są emocje związane z tym, 
czego osoba była uczestnikiem lub świadkiem. W ten sposób na grun-
cie oral history doszło do bardzo ważnego przeniesienia punktu ciężko-
ści historiografii – z czasu i jego upływu, na emocje. Niemniej emocje, 
tak zresztą jak i czas, stanowią zakłócenia, szumy, które przeszkadzają 
usłyszeć z ust informatora to, co doprowadzi badacza do prawdziwej 
wiedzy. Oczywiście zdawano sobie przy tym sprawę, że źródło owej 
wiedzy tworzone jest wspólnie przez historyka i informatora, ale sku-
piano się na tym, co widoczne, wręcz namacalne (bo często zapisane), 
czyli na formułowaniu przez badacza pytań. Dlatego, wzorem socjolo-
gów, przywiązywano wagę do prawidłowości postępowania przygoto-
wawczego, ustalenia kwestionariusza i późniejszej analizy wypowiedzi, 
w których należało uwzględniać elementy, mogące mieć wpływ na wia-
rygodność informatora i jego informacji. Na przykład szczerość zależy 
od tego, ile czasu upłynęło od opowiadanego zdarzenia i czy ujawnienie 
szczegółów niesie dla opowiadającego jakieś konsekwencje. Dotyczy to 
zarówno faktów o charakterze politycznym, jak i społeczno-obyczajo-
wym. Na skali wiarygodności najniżej stoją relacje wydarzeń politycz-
nych i ci informatorzy, którzy odgrywali w nich ważną rolę i nadal są 
czynni w organizacjach politycznych. 

W czasach, kiedy oral history próbowała wpisać się w paradygmat 
modernistyczny, jaki dominował w historii społecznej, trudno było nie 
docenić, nawet krytykom historii mówionej, że źródła ustne wygrywają  

 1 0  P. Thompson, The Voice of the Past: Oral History, Oxford 2000 (3 ed.).



16

M a r t a  K u r k o w s k a - B u d z a n

z pisanymi na niejednym polu badań nad dziejami społeczeństwa. Dla 
ogromnych obszarów życia ludzkiego nie ma żadnych świadectw pi-
sanych, albo też te, którymi dysponujemy, nie sprawdzają się w anali-
zie. Za przykład niech posłuży przypadek francuskich badaczy z Cen-
trum Badań nad Ruchami Społecznymi przy École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, Isabelle i Daniela Bertaux, którzy w studium na 
temat nauki zawodu w piekarnictwie rzemieślniczym zarzucili swoją 
– jakże przecież modernistyczną z ducha – metodę modeli statystycz-
nych, na rzecz relacji z życia piekarzy. W tym wypadku, twierdzili, me-
toda statystyczna tylko zaciemniała zjawisko, zamiast je wyjaśniać11.

Wkrótce jednak, bo już w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku 
podniosły się głosy krytykujące zdolności historiografii w ogóle do 
uzyskania prawdziwej wiedzy o przeszłości, upadł ideał „naukowo-
ści” historii, a z nim odszedł w niepamięć termin „informator”. Wraz 
z przełomem lingwistycznym i postmodernistycznymi wątpliwościami 
pojawiły się alternatywne propozycje uprawiania historii, w tym nowe 
pomysły na oral history, o czym za chwilę. Mimo kryzysu, oral history 
ufająca poznaniu poprzez źródło mówione, z wiarą w osiągnięcie praw-
dy o przeszłości przetrwała do dziś. W języku angielskim zastąpiono 
„informatora” pojemnym i akceptowanym szeroko, bo neutralnym epi-
stemologicznie, pojęciem interviewee.

Świadek historii
Kiedy w krajach zachodnich, na fali roku 1968 rodziła się popularność 
oral history, po drugiej stronie „żelaznej kurtyny” również pojawiły się 
głosy wskazujące na możliwości wykorzystywania przez historyków 
„źródeł wywołanych”12. Najpoważniejsza propozycja – Krystyny Ker-
sten, adresowana była do tych, którzy pragnęli poszerzyć swój warsztat 
badawczy o metody socjologiczne. Kersten pisała: 

„[...] gromadząc świadectwa ludzi, którzy bez jego [historyka] inicja-
tywy nie przemówiliby, nie pozostawiliby śladów swej aktywności, nie 

 11  Zob. M. Kurkowska-Budzan, op. cit.
 1 2  Zob. K. Kersten, Relacje jako typ źródła historycznego, [w:] Pamiętnik X Powszechne-

go Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 17–21 września 1968 r. Referaty plenarne. 
Sekcje VII–XI, Warszawa 1968.
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może [historyk] abstrahować od wyspecjalizowanego aparatu technik 
i metod badawczych socjologii, w przeciwnym razie będzie chałupni-
kiem, pracującym obok nowoczesnej fabryki”13.

Był to apel o poszerzenie granic poznania naukowego, nie mający 
związku z etycznymi postulatami, takimi jak wspomniana history from 
below. Ani więc w Polsce, ani w innych krajach „bratnich”, historycy 
przed rokiem 1989, nawet jeśli korzystali z relacji ustnych (np. przy 
okazji gromadzenia wspomnień weteranów II wojny światowej), nie 
nawiązywali do tych idei, które przyczyniły się do rozwoju oral histo-
ry na Zachodzie. W cytowanym fragmencie Krystyny Kersten pojawia 
się jednak ważne słowo, które symbolizować może dominującą dzisiaj 
w Polsce (co najmniej na poziomie szerokiego społecznego funkcjono-
wania) wersję oral history. Jego obecność w tekście reprezentującym 
akademickie dążenia modernistów do wzmocnienia epistemologiczne-
go badań historycznych, w tekście autorki tak zasłużonej dla historio-
grafii najnowszej, ma dla tej symboliki niebagatelne znaczenie. Jest to 
„świadectwo”, za którym w polskiej historii mówionej pojawia się ter-
min: „świadek historii”. 

Zacznijmy znów od początków: oral history w krajach Europy Środ-
kowo-Wschodniej to inicjowane w latach 80. XX w. w środowiskach 
opozycyjnych rejestrowanie relacji osób politycznie zmarginalizowa-
nych lub prześladowanych, których wspomnienia pozostawały w kon-
flikcie z oficjalną wersją historii14. Po upadku komunizmu ten nurt 
obywatelskiej aktywności zinstytucjonalizował się w działalność ar-
chiwizacyjną, edukacyjną i badawczą, samoidentyfikując się jako hi-
storia mówiona.

 Taka geneza wpłynęła na specyfikę środkowoeuropejskiej oral hi-
story, o czym pisze Dobrochna Kałwa:

„W efekcie historia mówiona w tym regionie była w swoich począt-
kach historią polityczną, ponieważ postulat oddania głosu grupom 
wykluczonym – jeden z fundamentów historii mówionej – ozna-
czał, inaczej niż w krajach zachodnich demokracji, oddanie głosu  

 1 3  K. Kersten, Historyk – twórcą źródeł, „Kwartalnik Historyczny”, R. 78, 1971, s. 318.
 1 4  Zob. J. Holzer, Oral History in Poland, „BIOS — Zeitschrift für Biographiefor-

schung und Oral History“, Special Issue 1990, s. 45–46, D. Kałwa, Historia mó-
wiona w krajach postkomunistycznych. Rekonesans, „Historia i Kultura”, 18/2010, 
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1887 (dostęp: 26 VI 2011 r.).
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przedstawicielom elit politycznych, intelektualnych i kulturalnych, re-
presjonowanych, zmarginalizowanych lub wykluczonych z dominują-
cego dyskursu”15.

Michael Frisch w 1990 r. dzielił historię mówioną na nurt „more 
history” („więcej historii”) i „anti-history” (anty-historia)16. W podej-
ściu „more history” miarą wartości informacji ustnych jest ich wkład 
w poszerzenie naszej znajomości przeszłości – dostajemy „więcej histo-
rii”, kumulujemy wiedzę. Oral history ma tu wymiar przede wszystkim 
epistemologiczny i z takim podejściem związane jest pojęcie „infor-
matora” (lub „respondenta”) oraz klasyczny lub modernistyczny model 
uprawiania historiografii. Drugi nurt historii mówionej to ten, pisze 
Frisch, w którym kładzie się nacisk na sam proces tworzenia relacji ust-
nej od momentu nawiązania pierwszego kontaktu z rozmówcą do pub-
likacji badań. To historia kształtowana przez imperatyw etyczny i ten 
wymiar jest w niej najistotniejszy. Tutaj na pierwsze miejsce wysuwają 
się postulaty zadośćuczynienia przez oddanie głosu wykluczonym, nie-
uprzywilejowanym (underpriviledged), przemilczanym, zmarginalizo-
wanym, przegranym. 

Świadkowie historii, których pamięć stanowiła źródło opozycyjnej 
wobec narzuconej przez władzę polityczną wiedzy, są centralnym po-
jęciem obywatelskiej historii mówionej, jaka powstała w Polsce i kra-
jach posttotalitarnych. W tym przypadku klasyfikacja Frischa nie wy-
daje się być użyteczna, ponieważ mimo zbieżności terminów, które się 
pojawiają przy różnych opisach polskiej oral history (takich jak pamięć 
jako kontr-historia lub anty-historia, wykluczenie itd.) – widoczne jest 
tutaj pragnienie trwałego połączenia postulatu etycznego z episte-
mologicznym, tak by była to jednak „nauka historyczna”. U podstaw 
tego leży (pisząc w ogromnym skrócie) nasze przywiązanie – biorące 
się z różnych przyczyn – do wzorca historiografii zorganizowanego 
wokół kategorii prawdy korespondencyjnej, zakładającego możliwości 
jej poznania przy odpowiednich i właściwie stosowanych narzędziach 
badawczych.

 15  D. Kałwa, op. cit. Oral history rozwija się dziś podobnie jak w pozaeuropejskich kra-
jach posttotalitarnych, a zwłaszcza w krajach Ameryki Południowej. Zob. newsletter 
International Oral History Association, http://iohanet.org (dostęp: 23 VII 2011 r.). 

 1 6  M. Frisch, A Shared Authority. Essays on Craft and Meaning of Oral and Public Hi-
story, Albany, New York: State University of New York Press, 1990, s. 187.
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Jak to połączenie postulatu epistemologicznego i etycznego wygląda 
w historii mówionej? Odpowiedzi należy szukać w polu semantycznym 
kluczowego dla dyscypliny pojęcia „świadek historii”. „Świadek” w języ-
ku polskim funkcjonuje przede wszystkim w kontekście wymiaru spra-
wiedliwości, w drugim znaczeniu jako „osoba obecna przy czymś, mogąca 
stwierdzić to, co widziała; świadek zdarzenia, zajścia”17. Świadek historii 
łączy, moim zdaniem, oba znaczenia za sprawą wagi, jaka jest społecznie 
i kulturowo przypisywana procedurze ustalenia faktów historycznych, 
przyrównywanej do śledztwa w procesie. Jednak w przeciwieństwie do 
świadka w śledztwie, wiarygodność świadka historii zdaje się być dużo 
większa. Świadek historii i jego świadectwo mają także wyższy status epi-
stemologiczny – nazwijmy to wskaźnikiem prawdziwości, niż informator 
i jego relacja. Słowo „świadectwo” brzmi dużo poważniej, jest czymś bar-
dziej złożonym niż „informacja”. Świadectwo składane było w początkach 
polskiej oral history przeciwko oficjalnej historiografii stojącej na straży 
reżimu totalitarnego, a przynajmniej przez ten reżim akceptowanej, która 
– co milcząco lub wprost jest przyjęte – była zafałszowana. 

Teoretycznie świadectwo stoi w jednym rzędzie z innymi źródłami, 
które muszą podlegać normalnej krytyce – co jest regułą w klasycznej 
historii, ale jeśli weźmie się pod uwagę nasz kontekst kulturowy, taka 
krytyka wydaje się moralnie niezręczna. Świadkiem historii w oral hi-
story zostaje się poprzez swego rodzaju nominację, która pełni funkcję 
zadośćuczynienia za zapomnienie, przemilczenie, prześladowanie przez 
historiografię dotychczasową lub oficjalną (niekoniecznie muszą być 
one tożsame). „Świadkowie historii to bohaterowie naszych czasów”18, 
to osoby obdarzane szacunkiem i stawiane od początku moralnie wyżej, 
bo były ofiarami – wojen, reżimów. Do tego są one najczęściej w zaawan-
sowanym wieku, należąc do odchodzącego, a więc cennego, pokolenia19.  

 17  Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 1999, 
s. 1024.

 1 8  Zob. projekt Narodowego Centrum Kultury: www.swiadkowiehistorii.pl (dostęp: 
20 VII 2011 r.).

 1 9  Pojęcie „świadka historii” jest już na tyle zadomowione w naszej kulturze, że autorzy 
wystawy organizowanej przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” latem 2011 r., pt. „Ze 
Lwowa do Wrocławia. Fredro – świadek historii” mogli pozwolić sobie na uczynienie 
świadkiem historii pomnika Aleksandra Fredry, stojącego na Rynku we Wrocławiu. 
Więcej na temat wystawy: http://www.pamieciprzyszlosc.pl/Osrodek/Aktualnosci/Ze
-Lwowa-do-Wroclawia.-Fredro-swiadek-historii (dostęp: 19 VII 2011 r.). 
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Powołujemy kolejne szeregi świadków, żeby mówili następnym gene-
racjom o przeszłości, a ufundowane jest to na wyobrażeniu o pedago-
gicznej roli historii. W polu etycznym licznych projektów historii mó-
wionej świadek historii jest więc osią przedsięwzięcia. Jeśli przyjrzymy 
się działaniom dokumentacyjnym realizowanym w Polsce przez duże 
ośrodki, takie jak np. Dom Spotkań z Historią lub Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego (i wiele innych, których wyliczenie zajęłoby zbyt 
dużo miejsca), zauważymy, że obejmują one swoją tematyką, chrono-
logią i zakresem geograficznym wszystkie podstawowe wydarzenia 
polityczne i społeczne, jakie miały miejsce w Polsce, wśród Polaków 
lub jakie ich najbardziej dotknęły. Powstają archiwa historii mówio-
nej, przyrasta w coraz szybszym tempie liczba godzin nagrań audio 
i wideo przechowywanych w różnych miejscach, popularnością cie-
szą się edukacyjne konkursy i projekty wcielane w życie w szkołach 
i centrach kultury20. Ich tematy ogólne czy zagadnienia indeksowane 
w metryczkach do wywiadów świadczą o tym, co interesuje autorów 
projektów i na co prowadzący wywiad ma zwracać uwagę. Są to „lekcje 
historii”, takie jak: II wojna światowa, wywózki na Syberię, Zagłada 
Żydów, opozycja w Peerelu, życie codzienne w różnych okresach naj-
nowszych dziejów Polski itp. Świadek historii będący bohaterem takie-
go projektu, nie jest jednak w pełni odpowiedzialny za swoją relację. 
O tym, co widział lub przeżył, o tym, o czym zaświadcza, zdecydował 
już ktoś inny. „Na czym polegały pani zadania łączniczki w Powsta-
niu?”, „Czy pamięta pan pierwszy dzień po wojnie?” – historyk zada-
jący tego rodzaju pytania chce przede wszystkim ujawnić w kolejnej 
odsłonie – wersji świadka, wydarzenia lub fragmenty wydarzeń ze 
zdefiniowanej wcześniej przez gildię historyków puli tego, co zwiemy 
faktami historycznymi. Na przykład relacja świadka historii, który jest 
przekonany, że doświadczył trzech wojen światowych, jest korygowana 
w karcie informacyjnej wywiadu adekwatnie do powszechnie uznanej 

 2 0  Być może powinnam tu podać konkretne przykłady, ale jest to zjawisko na tyle już 
powszechne i zataczające tak szerokie kręgi, że wyróżnienie przez wymienienie jed-
nych, np. warszawskich, byłoby niesprawiedliwe w stosunku do reszty przedsięwzięć 
realizowanych w mniejszych ośrodkach. Warto wymienić prekursorów, czyli Ośro-
dek Karta i Fundację Batorego z ich ogólnopolskim konkursem dla szkół zainicjowa-
nym w roku 1996.
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wiedzy historycznej21. Jednocześnie, jak pisałam, istnieje w tym sa-
mym nurcie oral history wiara w potencjał ustalania nowych faktów 
przy pomocy świadków. Jest to wiara w kanał transmisji informacji 
z przeszłości do teraźniejszości, z pozajęzykowego doświadczenia i do-
znania do werbalnego przekazu w schemacie: wydarzenie/doświadcze-
nie – rejestracja w pamięci – odtworzenie – przekaz językowy. Wbrew 
temu jednak, w polu epistemologicznym tego rodzaju historii ustytuo-
wałabym świadka jako element drugoplanowy i podrzędny w stosunku 
do zastanej wiedzy historycznej. W polu etycznym natomiast jest on 
zdecydowanie postacią centralną.

Narrator 
Oral history od początku cieszyła się popularnością wśród historyków 
amatorów, wśród młodzieży, nauczycieli i animatorów kultury – mam 
tu na myśli przede wszystkim zachodnią historię, ale w Polsce mamy 
do czynienia z podobnym zjawiskiem – lecz skala tej popularności nie 
przekładała się na jej karierę akademicką. A może nawet jej szkodziła? 
Problemem było, i do dzisiaj zresztą jest, pełne, świadome, solidnie pod-
budowane metodologią wykorzystywanie nagrań w celach naukowych. 
Ileż projektów oral history skończyło się na etapie zebrania wywiadów? 
Jest to najprzyjemniejsza część pracy, trudności zaczynają się pojawiać 
wtedy, kiedy chcemy stworzyć coś więcej niż tylko kolaż wypowiedzi 
lub efektowne cytaty do publikacji. W odpowiedzi na zarzuty, że oral 
history jest tylko bezrefleksyjnym, acz masowym, kolekcjonowaniem 
wspomnień oraz na fali tzw. przełomu lingwistycznego, w latach 80. 
ubiegłego wieku pojawił się w historii mówionej nowy nurt, a w nim 
pojęcie „narratora”. Jedną ze ścieżek, którą wprowadzono ten termin do 
historii, poza ogólną tendencją ówczesnego przełomu lingwistycznego, 
była socjologia jakościowa, a w niej metoda biograficzna. Metoda zróż-
nicowana, w której stosowane są rozmaite techniki zbierania materiału 
i jego analizy. Mówimy o autobiografii, historii życia, badaniach cyklu 

 2 1  Miałam okazję dwa razy spotkać się z tego typu opowieściami. Rzecz jasna, nie było 
trzech wojen światowych, jednak dla moich rozmówców nieistotne były podręczniko-
we fakty, lecz ich własne doświadczenie przetaczających się przez ich wieś i zmieniają-
cych radykalnie ich życie frontów wojny, którą historia nazywa II wojną światową. 
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życia czy różnych rodzajach wywiadów, z wywiadem narracyjnym na 
czele. Dla skokowego rozwoju metody biograficznej ogromne znaczenie 
miał postmodernistyczny kryzys epistemologiczny. W klasycznej me-
todologii opowieść autobiograficzna – ustna lub spisana, traktowana 
była jako bezpośrednie źródło wiedzy o czyimś życiu22. Postpostmo-
dernistyczna epistemologia pozornie zrywała z doświadczanym świa-
tem społecznym, z „mitem autonomicznych oddziałujących na siebie 
w interakcjach jednostek wytwarzających unikatowe struktury oso-
bistych doświadczeń”23. Norman Denzin, jeden z twórców nowoczes-
nej koncepcji metody biograficznej i adwokat postmodernizmu, pisał 
o nieprzejrzystości języka, niemożności wglądu w życie narratora, ale 
jednocześnie przyznawał, że centralnym założeniem metody biogra-
ficznej jest istnienie realnej osoby, która posiada emocje i wywołuje 
emocje u innych ludzi, żyje „prawdziwie”24. Debata epistemologiczna 
wymusiła doprecyzowanie metody biograficznej w postaci propozycji 
Fritza Schützego, która „pod względem teoretyczno-metodologicznym 
łączy tradycję symbolicznego interakcjonizmu, fenomenologii społecz-
nej i etnometodologii z hermeneutyczno-lingwistycznymi zasadami 
analizy materiałów”25.

Metoda Schützego w zakresie techniki zbierania danych polega na 
wywiadzie narracyjnym, chociaż uprawnione jest korzystanie ze spi-
sanej autobiografii, a także fragmentów literatury pięknej. Wywiad 
narracyjny powinien się składać z dwóch części: pierwszej, „swobod-
nej, nie zakłócanej interwencjami osoby prowadzącej wywiad, narracji 
autobiograficznej dotyczącej przebiegu życia narratora w całości lub 
w części interesującej badacza”26. Badacz w zasadzie ograniczyć się po-
winien do zadania pierwszego pytania, a właściwie prośby do badanego 
o opowiedzenie o swoim życiu. Drugim stadium jest rozmowa wyjaś-
niająca luki w narracji, w której padają pytania mające dać odpowiedzi 

 2 2  Zob. H. Blumer, Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, Kraków 2007. 
 2 3  N.K. Denzin, The Spaces of Postmodernism: Reading Plummer on Blumer, „Symbolic 

Interaction” 2 (1990), s. 147.
 2 4  N.K. Denzin, Interpretive Biography, London: Sage Publications 1989, s. 14.
 2 5  M. Marciniak, Metoda biograficzna: między awangardą a secesją, [w:] Socjologia 

i społeczeństwo polskie, red. K. Kaźmierska, Łódź, s. 37.
 2 6  A. Piotrowski, Wprowadzenie do projektu „Biografia a tożsamość narodowa”, „Kul-

tura i Społeczeństwo”, 4 (XXXIX), 1995, s. 5.
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na interesujące z punktu widzenia projektu, szczegółowe kwestie. Pro-
cedury analizy tak zebranego materiału zostały skrupulatnie określone 
i kierują one badacza ku językowym właściwościom wypowiedzi nar-
racyjnych. Warunkiem podjęcia analizy jest najpierw transkrybowanie 
wywiadów według zasad Gail Jefferson, które uwzględniają nie tylko 
słowa, ale wszystkie inne dźwięki niewerbalne (głośny wdech, płacz, 
pomruki itd.)27. Analiza polega na wyodrębnieniu w tekstach ich ele-
mentów konstrukcyjnych, elementów teorii procesów biograficznych 
oraz przeglądzie niektórych formalnych cech narracji.

Opowieści dzieli się zatem na segment tematów, a w ich obrębie od-
najduje:
– rekonstrukcje toku zdarzeń, „sceniczne” cechy zdarzeń (uczestnicy, 
obiekty, sytuacje);
– komentarze teoretyczne (poglądy narratora na temat przyczyn i skut-
ków opisywanych zdarzeń);
–  komentarze argumentacyjne (stosunek narratora do własnej biografii);
– „konstrukcje w tle” (relacje o zdarzeniach pominiętych w głównej li-
nii opowiadania, wplecione potem w jego tok). 

Analiza tekstu mająca na celu rekonstrukcję przebiegu życia – usta-
lenie biograficznego profilu, posługuje się następującymi kategoriami: 
– biograficzne schematy działania (procesy podejmowania decyzji, re-
alizacji celów); 
– instytucjonalne wzorce działania (np. układy ról w rodzinie, kariery 
edukacyjne);
– trajektorie, czyli „procesy biograficzne oparte na doświadczeniu nie 
dającego się kontrolować przymusu zewnętrznych okoliczności, ogra-
niczającego lub niweczącego możność planowania i realizacji własnych 
celów lub realizacji wzorców instytucjonalnych oraz powodującego sil-
ne poczucie dezorganizacji i cierpienia (np. choroba, stan uzależnienia, 
uwięzienie, wojna)”28;
– biograficzne przemiany, czyli „procesy radykalnej, pozytywnej zmia-
ny przebiegu życia umożliwionej przez pojawienie się wcześniej nie-

 2 7  G. Jefferson, On Stepwise Transition from Talk about a Trouble to Inappropriately
  Next-positioned Matters, [w:] Structures of Social Action, red. J.M. Atkinson, J. Heri-

tage, Cambridge 1984, s. 191–222.
 2 8  A. Piotrowski, op. cit., s. 6.
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istniejącego lub nie dostrzeganego potencjału działania, na przykład 
ujawnienie się jednostce nie znanych jej dotąd własnych zdolności”29.

Zasady prowadzenia wywiadu według tej metody dają poczucie bez-
pieczeństwa co do spójności materiału analitycznego, ale w mojej opinii, 
nie we wszystkich warunkach się to sprawdza. O ile łatwo jest prowa-
dzić tego rodzaju wywiad z osobami wykształconymi, zdrowymi, o tyle 
w przypadku ludzi schorowanych, słabo wykształconych, jest to czasem 
niewykonalne. Nie każdy chce być „narratorem”. Ile razy w trakcie swoich 
badań terenowych usłyszałam: „Pani, a co ja mam do opowiadania! Życie 
było, minęło… nie ma o czym mówić”, a potem zapadała długa i krepująca 
cisza. Niektórzy po prostu nie potrafią się wysłowić. Częste są także takie 
sytuacje, w których narrator nie jest w stanie zebrać myśli i samodziel-
nie sięgnąć pamięcią dalej, więc prosi o pomoc w postaci szczegółowych 
pytań. Niejednokrotnie emocje nie pozwalają na kontynuowanie opowia-
dania i zrezygnowany poddaje się. Z mojego doświadczenia wynika, że 
mieszkańcy polskiej wsi są raczej nieufni i niechętnie rozmawiają o swoim 
życiu z badaczami – osobami spoza środowiska. Według mnie jest to nie 
tylko kwestia kultury, ale odbicie najnowszej historii Polski – doświad-
czeń reżimu komunistycznego. Ludzie po prostu boją się mówić, bo nie do 
końca ufają, kim naprawdę jest badacz, czy przypadkiem nie urzędnikiem 
państwowym. Nie są pewni, czy to, co powiedzą, nie zostanie użyte prze-
ciwko nim. Jak powiedziała jedna z osób, z którą w końcu nie udało mi 
się przeprowadzić wywiadu: „A po co mi to – żeby mnie już tam w tych 
swoich książkach [spisach, archiwum – M.K.-B.] mieli?!”. Zawsze wtedy 
rodzi się dylemat etyczny: czy, jak lub do jakiego momentu naciskać na 
rozmówcę i czy rzeczywiście warto to robić dla dobra badań?

Inne wątpliwości, jakie nasuwają się przy metodzie Fritza Schütze-
go, wiążą się z zakładanym statusem narracji. Oto badacz jest tylko 
uchem – zapisuje strumień narracji, która jakby czekała na uwolnienie, 
gotowa i zawsze taka sama. Metoda ta nie podnosi problemu interakcji 
podczas wywiadu, osobowości i tożsamości badacza, które mają wpływ 
na kształt historii opowiadanej, a tym samym na nadawanie przez nar-
ratora sensu swoim doświadczeniom. 

Niemiecka oral history, która zaczęła rozwijać się w drugiej poło-
wie lat 70. XX w. przejęła metodę biograficzną Schützego, ale wkrótce 

 2 9  Ibidem.
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tę metodę zmodyfikowano30. Przyczyną były powyżej sformułowane 
wątpliwości co do roli i udziału badacza w wywiadzie. Do trzech już 
w sumie etapów (krótkie pytania wyjaśniające traktowane są jako etap 
2, potem następuje etap 3, czyli 2 w oryginale), Alexander von Plato 
– jeden z pionierów oral history w Niemczech, włączył etap czwarty, 
w którym wywiad przyjmuje charakter dyskusji31. Jest tu miejsce na 
wyrażenie przez badacza swoich opinii, nawet na polemikę z pogląda-
mi rozmówcy, jasne określenie wzajemnych stanowisk wobec kwestii 
spornych czy to na gruncie idei czy faktów32. 

W Polsce metoda Schützego reprezentowana jest przede wszystkim 
w łódzkim środowisku socjologów zainteresowanych historią i tożsa-
mością, jej wpływy widoczne są też w projektach realizowanych przez 
badaczy związanych z Ośrodkiem Karta33.

Narrator/rozmówca
Postmodernizm w oral history bardziej niż wpływem metody bio-
graficznej zaznaczył się publikacjami i tezami włoskich historyków, 
w szczególności Alessandro Portelliego. W roku 1979 Portelli opub-
likował artykuł – przedrukowany potem w języku angielskim w „Hi-
story Workshop Journal” w 1981 r., w którym opisywał, czym różni 

 3 0  Za przełomowe dla niemieckiej oral history uznaje się badania na temat historii Za-
głębia Ruhry od lat 30. do 60. XX w.: Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhr- 
gebiet 1930–1960, red. L. Niethammer (t. 1–2), red. L. Niethammer, A. von Plato 
(t. 3), Berlin–Bonn 1983. 

 3 1  Inicjator i kierownik pierwszego i największego w Niemczech archiwum relacji In-
stitut für Geschichte und Biographie na Fernuniversität Hagen, założyciel i redak-
tor czasopisma „Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensver-
laufsanalysen – BIOS”, członek założyciel i prezydent International Oral History 
Association w latach 1996–2000. 

 3 2  A. Freund, Oral History as Experienced History (Erfahrungsgeschichte) – An Inter-
view with Alexander von Plato, „Oral History Forum d’histoire orale”, 29 (2009), 
s. 1–15.

 3 3  Zob. Biografia a tożsamość narodowa, red. M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Ro-
kuszewska-Pawełek, Łódź 1997; K. Kaźmierska, Doświadczenie wojenne Polaków 
a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych, Warszawa 1999; 
K. Kaźmierska, Biografia i Pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia 
ocalonych z zagłady, Kraków 2008; A. Rokuszewska-Pawełek, Chaos i przymus. Tra-
jektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna, Łódź 2002; P. Filipkowski, Historia 
mówiona i wojna, Warszawa 2010.
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się oral history od historii bazującej na źródłach pisanych i dlaczego te 
atrybuty: oralność, narracyjność, subiektywność, „inna wiarygodność” 
pamięci i relacje między badaczem a narratorem – nie są jednak jej 
ułomnościami, lecz unikatowymi wartościami34. Dla mnie w pracach 
teoretycznych i historiograficznych Portelliego najważniejsza jest idea 
relacji i interakcji w czasie wywiadu. 

„Historycy mogą być zainteresowani rekonstrukcją przeszłości; narra-
torzy są zainteresowani przedstawieniem jej obrazu. Stąd historycy czę-
sto dążą do ustalenia linearnej, chronologicznej sekwencji; rozmówcy zaś 
mogą być bardziej zainteresowani w prowadzeniu i zbieraniu wiązek zna-
czeń, odniesień i tematów, w poprzek liniowego przedziału ich życia”35.

Słowem, narrator chce przekazać nam swoje doświadczenie, którego 
nie sposób zmieścić w tradycyjnym dyskursie historiograficznym. Do-
świadczenie bowiem, jak pisze Reinhart Koselleck, „w każdym czasie 
składa się ze wszystkiego, co można przywołać ze wspomnień własnego 
i wiedzy na temat obcego życia”36.

„Pod względem chronologicznym wszelkie doświadczenie porusza 
się skokowo ponad czasami, nie tworzy ciągłości w sensie addytywnej 
prezentacji tego, co minione. Jest ono raczej – by posłużyć się obrazem 
Christiana Meiera – porównywalne ze szklanym okiem pralki, za któ-
rym od czasu do czasu pojawiają się rozmaite kawałki kolorowej bieliz-
ny, obracane w bębnie”37.

Alessandro Portelli szuka rozwiązania tej niekomfortowej – dla 
historyka przede wszystkim – sytuacji i dochodzi do wniosku, że na-
leży dyskurs rekonstrukcji wydarzeń porzucić na rzecz poszukiwania 
znaczeń. W przełożeniu na praktykę badawczą: zamiast dręczyć siebie 
i rozmówcę pytaniami o chronologię wydarzeń w życiu, lepiej dać szan-
sę interakcji, która doprowadzi nas do „opowieści o doświadczeniu”  

 3 4  A. Portelli, Sulla specificita della storia orale, „Primo Maggio” 1979, vol. 13, s. 54–60, 
przedruk pt. On the pecularities of oral history, „History Workshop Journal” 1981, 
no. 12, s. 96–107.

 3 5  A. Portelli, The Death of Luigi Trastuli and Other Stories. Form and Meaning in Oral 
History, Albany 1991, s. 63.

 3 6  R. Koselleck, „Przestrzeń doświadczenia” i „horyzont oczekiwań” – dwie kategorie 
historyczne, [w:] Idem, Semantyka Historyczna, wybór i oprac. H. Orłowski, Poznań 
2001, s. 367.

 3 7  R. Koselleck, op. cit., s. 367.
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i do znaczeń, które ta opowieść tworzy. Ułatwić to może zastąpienie 
inicjującego wywiad pytania: „Proszę opowiedzieć mi swoje życie”, py-
taniem: „Proszę opowiedzieć mi o sobie”, choć wtedy aspekt chrono-
logiczny zupełnie może zaniknąć. W tej opowieści, w całości narracji 
– w jej zawartości i formie zarazem, ujawniają się znaczenia przeżyć. 
Znaczenia zostają im jednocześnie nadane w konkretnym czasie, miej-
scu i okolicznościach wywiadu. Rozmówcy, dzieląc się swoimi wspo-
mnieniami, a przy tym opiniami, nie relacjonują bezpośrednio wyda-
rzeń, nie odtwarzają ich, lecz wyrażają przez nie: co myślą, że wiedzą; 
co myślą, że widzieli; co myślą, że przeżyli. W czasie swoich ostatnich 
badań terenowych na temat narodowego podziemia zbrojnego na Bia-
łostocczyźnie rozmawiałam z ludźmi najczęściej u schyłku ich życia. 
Byli – i zarazem nie byli to ci sami ludzie, którzy około 60 lat temu 
patrzyli na świat i interpretowali go, a dziś o tym opowiadają interpre-
tując przez pryzmat swojego doświadczenia. Byli – i zarazem nie byli 
to ci sami ludzie, kiedy rozmawiali ze mną (w roli badacza) lub kiedy 
rozmawiają między sobą w swojej rodzinie, środowisku38. Chcę przez to 
powiedzieć, że sytuacja wywiadu jest niepowtarzalnym wydarzeniem, 
w którym przy współudziale badacza – wobec niego, być może tylko dla 
niego, powstaje opowieść o życiu, za którą stoi doświadczenie narrato-
ra, będące immanentną częścią jego jaźni. Alessandro Portelli nazywa 
tę sytuację dialogic performance. Dialog ma szansę nawiązać się mię-
dzy dwiema równymi sobie, szanującymi siebie osobami. „Opowiada-
nie historii to język w procesie stawania się, nie tekst” dodaje Portelli39. 
Ma on na myśli, że podczas wywiadu narrator tworzy znaczenia, a więc 
tworzy język właściwy dla swoich pozawerbalnych przeżyć i na bazie 
swojego doświadczenia. Kiedy język staje się obiektem zainteresowa-
nia, mamy do czynienia z literaturą, powiada Portelli. W tej perspekty-
wie badawczej dla historyka istotna powinna być zarówno treść ustnej 
narracji, jak i człowiek szukający dla treści odpowiedniej formy, przez 
którą nadaje sens: swojemu życiu, doświadczeniu, wypadkom z prze-
szłości i teraźniejszej rzeczywistości. Opowiadając swoją historię nie 

 3 8  Zob. M. Kurkowska-Budzan, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostoc-
czyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości, Kraków 2009.

 3 9  A. Portelli – nierejestrowana wypowiedź podczas Oral History Association Annual 
Meeting, Pitsburgh, USA, 2008.
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jest zatem w żadnym razie „informatorem” ani „świadkiem historii” 
– jest jej głównym bohaterem, rozmówcą historyka i narratorem.

W podsumowaniu tego fragmentu zdefiniuję oral history, jaką re-
prezentuje termin „narrator/rozmówca” w następujący sposób: 

Jest to badanie doświadczenia ludzkiego w próbie przekazu (czyli 
procesie nadawania sensów przeżyciom – budowania tożsamości) po-
przez opowieść (czyli w formie językowej) współtworzonej w dialogu 
z historykiem (czyli w interakcji z drugim człowiekiem).

jeszcze o etyce 
Niezależnie od tego, z jaką wersją oral history mamy do czynienia: czy 
w roli głównej występuje informator, świadek historii, narrator czy roz-
mówca/narrator, zawsze pojawiają się w trakcie badań problemy etycz-
ne. Jak pisze Elżbieta Hałas: „Mieć do czynienia z biografią to w pewnym 
sensie pozostawać w związku z samym człowiekiem”40. Relacja nawiązana 
podczas wywiadu może mieć wpływ na życie rozmówcy. Amerykańska 
badaczka, Wendy Rickard powiada: „Wywiad niesie ze sobą obie możli-
wości: może afirmować albo destabilizować osobistą historię człowieka”41. 
Wynika to z tej dziwnej dla przeciętnego człowieka sytuacji, w której ktoś 
obcy zadaje mu pytania o często traumatyczne czy intymne sprawy jego 
życia. Rozmówca odbiera to często jako ocenę swoich postaw i to może 
uderzać w jego samoocenę. Ta sama dziwna sytuacja, w której obca osoba 
interesuje się czyjąś historią życia może wywoływać w narratorze uczu-
cia pozytywne, w tym podniesienie poczucia własnej wartości. Ma to 
szczególne znaczenie w przypadku osób w wieku podeszłym, które z racji 
wieku, dolegliwości z nim związanych, wynikającej pośrednio z wieku sy-
tuacji finansowej, podlegają marginalizacji społecznej, w tym często ro-
dzinnej42. W oral history na pierwszym planie pojawiają się takie etyczne 
aspekty badań, jak: intymność, zaufanie, uczciwość, wyzysk, zdrada. 

 4 0  E. Hałas, Biografia a orientacja symbolicznego interakcjonizmu, [w:] Metoda bio-
graficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, Warszawa – Poznań 1990, 
s. 206.

 4 1  W. Rickard, Oral History – ‘More Dangerous Than Therapy’? Interviewees’ Reflections 
on Recording Traumatic or Taboo Issues, “Oral History Review”, 26 – 2 (1998), s. 35.

 4 2  V.R. Yow, Recording Oral History. A Guide for the Humanities and Social Sciences. 
Lanham–New York–Toronto–Plymouth 2005, s. 158–162.
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Wiele kwestii etycznych jest regulowanych przez wspomniany na 
początku dokument amerykańskiego Oral History Association, ale 
nie są to prawa obowiązujące powszechnie. Dla przykładu: w Stanach 
Zjednoczonych warunkiem koniecznym przeprowadzenia wywiadu jest 
uregulowanie praw autorskich do niego. Zakłada się, że są one własnoś-
cią narratora. Może się ich zrzec pisemnie na rzecz badacza lub archi-
wum lub instytucji, która zleca dokumentację. W Polsce ta kwestia nie 
jest jednoznacznie rozstrzygnięta. Najczęściej przyjmuje się, że prawa 
autorskie do wywiadu posiada badacz – tak jak w przypadku wywiadu 
dziennikarskiego43. Innym problemem, mimo że teoretycznie rozwią-
zanym, lecz wciąż dyskutowanym na forum międzynarodowym, jest 
anonimizacja narratora. Zasadą w anglosaskiej oral history jest jaw-
ność nazwiska, jednak zdarzają się takie sytuacje, kiedy sam badacz 
decyduje się – ze względu na przykład na bezpieczeństwo rozmówcy 
– na ukrycie danych w publikacji44. 

Fundamentalną zasadą etyki obowiązującą we wszystkich wyżej 
opisanych wariantach oral history jest świadoma zgoda rozmówcy na 
wywiad i jego wykorzystanie w określonych i uzgodnionych wcześniej 
celach, łącznie z formą archiwizacji nagrania. Z tym zamiarem sporzą-
dza się formularz zgody, który bohater wywiadu wypełnia i podpisuje 
na początku rozmowy. Ze swojego i kolegów doświadczenia wiem, że 
w Polsce i innych krajach postkomunistycznych jest z tym nieraz nie-
mały problem, ponieważ ludzie często boją się podpisywać „urzędowe 
papiery”. Obowiązkiem badacza jest wyjaśnić jak najpełniej poszcze-
gólne sformułowania w dokumencie zgody i odpowiedzieć na wszelkie 
pytania związane z wykorzystaniem nagrań. 

Są jednak w trakcie badań sytuacje i sprawy, których nie da się prze-
widzieć, opisać i opatrzyć wskazówkami. Historia mówiona wymaga od 
badacza wrażliwości, kompetencji społecznych (lub towarzyskich), ale 

 4 3  Jest to wciąż temat dyskutowany w polskim środowisku oral history. Przykładem 
może być wymiana doświadczeń w internetowej grupie dyskusyjnej Polskiego Towa-
rzystwa Historii Mówionej, jaka nastąpiła na początku kwietnia 2011 r. (pthmpoha@
googlegroups).

 4 4  Tutaj również odnoszę się do dyskusji środowiskowej, tym razem wśród badaczy 
amerykańskich, która odżywa regularnie na największej elektronicznej platformie 
profesjonalistów i amatorów historyków, jaką jest grupa H-ORALHIST@H-NET.
MSU.EDU.
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przede wszystkim uczciwości wobec rozmówcy i wobec samego siebie. 
Oral history to sztuka dialogu, pisze Portelli45. Ma on na myśli nie tylko 
wymianę zdań, ale także spotkanie dwóch kultur w osobach badacza 
i narratora i wymianę między nimi. Nie da się ukryć, że wykształcony 
człowiek w średnim wieku udający się do starszych i prostych ludzi, 
różni się od nich. Sztuczne niwelowanie tych różnic, np. naśladowanie 
lokalnej gwary, jest nie tylko nieuczciwe, ale i łatwe do zdemaskowania 
przez rozmówców. 

Wywiad polega przede wszystkim na zadawaniu pytań, na słucha-
niu opowieści, ale nie może się tylko do tego ograniczyć, tym bardziej, 
jeśli taka jest wola osoby, która nas przyjęła w swoim domu46. Daniel 
James wspomina, że kiedy przyszedł po raz kolejny do mieszkania 
bohaterki jego przyszłej książki z prośbą o autoryzowanie tekstu, ta 
powiedziała: „Ty cały czas chcesz czegoś ode mnie, ale sam nie po-
wiedziałeś mi nic o sobie – co myślisz, jakie masz poglądy”47. His-
toryk kryjący się za maską obiektywnego słuchacza nie jest uczciwy. 
Jednocześnie wywiad nie może przerodzić się w polemikę wokół na 
przykład poglądów politycznych rozmówcy, z którymi się żywo nie 
zgadzamy. Portelli, który nieraz rozmawiał z włoskimi faszystami, pi-
sze, że z góry zaznaczał swoją postawę wobec faszyzmu i podejmował 
dyskusję, jeżeli taka była chęć ze strony bohaterów wywiadu48. Można 
ten problem umieścić w kontekście pytań o dominację: kto ma wła-
dzę (power) w sytuacji wywiadu, kto kim steruje, manipuluje, kto kogo 
wykorzystuje? Zapisy Oral History Association chronią rozmówców 
przed historykami, ale wyrażają również świadomość tego, że narrato-
rzy mogą chcieć wykorzystać badaczy do swoich celów. Dlatego jeden 
z punktów dokumentu „dobrych praktyk” Oral History Association 
mówi o tym, że rozmówca nie może mieć większej kontroli nad wyko-
rzystaniem nagrań i związanych z nimi materiałów, niż to, co zostało 
zapisane w formularzu zgody.

 4 5  A. Portelli, The Battle of Valle Giulia. Oral History and Art of Dialogue, Madison 
1997.

 4 6  Historia mówiona. Elementarz, red. R. Dąbrowski, Warszawa 2008, s. 21.
 4 7  D. James, Dona Maria’s Story – Life History, Memory and Political Identity, Durham 

NC 2000, s. 130.
 4 8  Powołuję się na nierejestrowaną rozmowę z Portellim w trakcie konferencji „Oral 

History – the Art of Dialogue”, Kraków 2007.
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Poprzez poruszenie tych kilku wybranych kwestii – z całego prze-
cież morza problemów moralnych, jakie trapią badaczy – chciałam 
podkreślić, że oral history jest dziedziną, w której współczesna reflek-
sja metodologiczna w dużej mierze poświęcona jest etyce. Różni ją to 
zdecydowanie od historii bazującej na dokumentach pisanych, która 
etykę samego procesu badawczego zostawiła na marginesie. A przecież 
jest to również praca z człowiekiem, tyle że zapośredniczona artefak-
tami materialnymi. Tutaj także można wykorzystać, zawieść zaufanie, 
oszukać jednostkę i całą społeczność, mimo że są to już cienie z prze-
szłości.

Poza tym uważam, że kartagina... 
Pisząc o oral history nie sposób pominąć problemu transkrypcji. Tran-
skrypcja i edycja wypowiedzi są, moim zdaniem, istotnym problemem 
epistemologicznym, a może również etycznym. Przepisana, a do tego 
edytowana pod kątem spójności narracji, czyli konsekwentnego, naj-
lepiej chronologicznego opowiadania, historia mówiona zamyka się 
na ludzkie doświadczenie, o którym pisałam wcześniej. Rzecz jasna 
zrozumiałe jest tłumaczenie, że powodem są względy estetyczne, bo 
żaden czytelnik nie zechce czytać surowej transkrypcji. W edycji jed-
nak to, co nawet wbrew intencjom historyka, miało w ustnej narracji 
wymiar doświadczenia opowiadającego człowieka (np. sądy i opinie 
na różne tematy, potknięcia językowe), zostaje przystrzyżone w za-
mkniętej, pisemnej formie Historii: „przyczyn – przebiegu – skutków”, 
ewentualnie szczegółowych opisów stanów rzeczy. Opowieść o życiu, 
próba przekazania doświadczenia przez narratora, zostaje zawłaszczo-
na przez historyka, który ma wobec niej inne, niż narrator zamiary. 
Wywiady są transkrybowane i edytowane na potrzeby czytelników, 
ale – nie oszukujmy się – także dla wygody naukowców. Jesteśmy wy-
chowani w kulturze słowa pisanego i łatwiej jest nam pracować z ma-
szynopisem niż z materiałem dźwiękowym. Wyjście poza świat słów 
widzianych czarno na białym do świata wielopłaszczyznowego prze-
kazu dźwiękowego wymaga dużego wysiłku od historyka, który ma 
utrwalone nawyki procedur analitycznych. W zachodniej oral history 
to także kwestia pierwotności źródła historycznego: w tradycji amery-
kańskiej jako pierwszorzędne źródło traktowana jest transkrypcja wy-
wiadu, w tradycji brytyjskiej – nagranie dźwiękowe lub audiowizualne. 
Spór o transkrypcję ma długą historię, a przy tym charakter niemal  
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religijnego konfliktu. Zwolennicy twierdzą, że tylko dokładny zapis po-
zwala na szczegółową i rzetelną analizę narracji – zarówno w płaszczyź-
nie faktograficznej, jak i semantycznej, a na bazie transkrypcji można 
szybko przygotować publikację książkową. Przeciwnicy, słusznie, moim 
zdaniem, podkreślają, iż transkrypcja zabija oralność, nie uwzględnia 
wszystkich pozawerbalnych aktów ekspresji narratora, które przecież 
dodają znaczenia wypowiedziom. Poza nawias stawia również same-
go badacza, który, jak pisałam, ma wpływ na całokształt opowieści. 
Współczesny stan zaawansowania technologicznego daje nadzieję na 
rozwiązanie konfliktu, być może, przez jego rozstrzygnięcie na korzyść 
adwersarzy transkrypcji. Dzięki upowszechnieniu cyfrowych nagrań 
i narzędzi do ich edycji, mamy bezpośredni i stały dostęp do nagrań 
wywiadów, nie tylko własnych, ale z całego świata. Ułatwiona została 
praca z dźwiękiem – możliwości przeszukiwania ścieżek nagrań, wsłu-
chiwania się w cały kontekst dźwiękowy zarejestrowanego spotkania. 
Nagrania wideo mają niezaprzeczalny walor przekazania języka ciała, 
mimiki rozmówcy, a w zapisie cyfrowym są łatwe do przeglądu i edycji. 
Drogie programy komputerowe do indeksowania i analizy danych ja-
kościowych, używane od dłuższego czasu przez badaczy rynku i opinii, 
posiadają już swoje tańsze wersje dopasowane od strony merytorycznej 
do potrzeb historyków, np. InterClipper lub Transana49.

Tak jak transkrypcje są bazą publikacji książkowych, tak materiał 
audiowizualny służy do kreowania wielorodnych prezentacji multime-
dialnych, które najczęściej publikowane są w Internecie lub wykorzy-
stywane w celach ekspozycyjnych w muzeach, centrach kultury itp. 
Chęć takiej publikacji wymaga jednak od badacza ciągłej świadomości 
celu, dla którego dokumentuje wywiad, a to kolejne wyzwanie. Należy 
przecież pamiętać o jakości nagrania (tzw. jakości emisyjnej, o określo-
nych parametrach), o odpowiednim świetle i tle, jeśli nagranie jest au-
diowizualne. W przypadku nagrań dźwiękowych pamiętać trzeba, na 
przykład, by narrator, pokazując nam coś – jakiś przedmiot, może pa-
miątkę – opisał ją tak, by słuchacz mógł sobie ten przedmiot wyobrazić.  

 4 9  O praktycznej stronie wykorzystania tego typu oprogramowania pisze m.in. L. Ave-
lin, „Oral history and e-research: collecting memories of the 1960s and 1970s  
youth culture”, [w:] Oral History. Challenges of Dialogue, red. M. Kurkowska-Bu-
dzan, K. Zamorski, Amsterdam–Philadelphia 2009, s. 35–45. 



33

I n f o r m a t o r ,  ś w i a d e k  h i s t o r i i ,  n a r r a t o r . . .

Jeśli nagranie jest dokonywane na zewnątrz budynku, mamy okazję na-
grać cały krajobraz dźwiękowy (soundscape) otoczenia, w którym żyje 
bohater opowieści50. Temu trzeba poświęcić dużo czasu, a przy tym 
uzmysłowić sobie wagę dźwięków, których na co dzień prawie nie za-
uważa się, a które są niezbędne do realizacji interesującego słuchowi-
ska. Nie chodzi tu tylko o walor estetyczny publikacji, ale o komplek-
sowy przekaz tego, co się zdarzyło podczas wywiadu, także przekaz 
owego dialogic performance. Szanse na osiągnięcie tego celu są po-
dobne do szans każdego przekazu historycznego. Wywiad jest wszak 
niepowtarzalny, historyczny. Nagranie, nawet profesjonalne nagranie 
filmowe, zawiera część prawdy o tym, co się podczas niego działo na li-
nii narrator – słuchacz lub rozmówcy (w zależności od tego, jaką formę 
wywiadu przyjmiemy). 

Tak jak soczewka kamery nigdy jednak nie osiągnie zdolności so-
czewki oka ludzkiego do postrzegania rzeczywistości, tak żadna dzi-
siaj dostępna technologia przekazu nie odda całości relacji między 
rozmówcami. Zostają nam dobre intencje oraz uczciwość w dążeniu 
do przekazania takiego obrazu, w którym bohaterowie rozpoznają sa-
mych siebie. Wierzę, że wszyscy badacze – profesjonaliści i amatorzy 
parający się oral history niezależnie od tego, na jakich fundamentach 
metodologicznych osadzają swoją działalność i jakie szczegółowe cele 
epistemologiczne i etyczne im przyświecają, w tym dążeniu są zgodni.

 5 0  Idea krajobrazu dźwiękowego (soundscape) i jego wagi w kulturze narodziła się w la-
tach 70. XX w. w Kanadzie, zob. R.M. Schafer, The Tuning of the World, New York 1977. 
W Polsce niewiele jest na razie publikacji na ten temat. Krajobrazem dźwiękowym 
zajmuje się dr Sebastian Bernat, geograf z UMCS, autor artykułu „Historia mówio-
na metodą badań krajobrazu kulturowego”, [w:] Krajobraz kulturowy – cechy, walory, 
ochrona. Problemy Ekologii Krajobrazu, red. W. Wołoszyn, t. XVIII, s. 413–418. 



34

M a r t a  K u r k o w s k a - B u d z a n

Marta 
Kurkowska-Budzan 

An informer, a witness 
to history, a narrator 

– a few epistemological 
and ethical themes in 

oral history

The article presents main trends that have been present in oral his-
tory of Anglo-Saxon, German and Polish cultures since the 1960s till 
today. 
The thesis of the article is comprised in the text’s structure: an ac-
count of the history and methodological variety of oral history in 
terms of definitions given – now or in the past – to a person being 
interviewed. According to the author, these definitions reflect epis-
temological horizons of researchers’ expectations, the ethical aspects 
of their research subject choices and ethical status of oral history in 
contemporary culture. 
“Informer” is a term taken from sociology. It is typical for the days 
when oral history tried to become part of the modernist paradigm 
dominant in the 1960s and 70s.
A crisis in epistemology in 1980s shifted the scientific interest to lin-
guistic aspect of cognition, introducing the term “narrator” to oral 
history. The author discusses two trends in which this word appears 
along with a category of “experience”: a German biographical method 
which was popular also in Poland, and a method of research formulat-
ed under the influence of Alessandro Portelli, in which the main role 
is played by relations between a narrator/speaker and a historian. 
On the other hand, the concept of “a witness to history”, predominant 
in Polish oral history, represents specific epistemological and ethical 
paradoxes which have their origins in circumstances, in which this 
domain of “civic historiography” was born. 
Finally, the author focuses on ethical issues of conducting an inter-
view, and a problem of transcribing and editing an oral narrative. 
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„Przeszłość to inny kraj” [l.p. hartley] 

Historia i antropologia. Spotkania
Zainteresowanie przeszłością było obecne w antropologii kultury od 
początku jej istnienia. Analizując relikty, przeżytki czy kręgi kulturo-
we, pierwsi badacze snuli refleksje na temat historii kultury i etapów 
rozwoju społecznego. Przez lata zmieniały się dominujące paradygma-
ty, lecz zainteresowanie przeszłością pozostało. Jest ono obecne rów-
nież w nowocześnie rozumianej antropologii kultury, którą definiuje 
się – jak pisze Wojciech J. Burszta – jako dyscyplinę, której korzenie 
tkwią w spotkaniu z innością, w próbach poznania i zrozumienia od-
miennych kultur i różnych form życia człowieka1. W tym kontekście nie 
dziwi przywołana na początku metafora przeszłości jako innego kraju 
– przez wielu antropologów przeszłość jest bowiem postrzegana jako 

 1  W.J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998, 
rozdz. I – s. 13–34.
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forma obcości (także kulturowej inności czasu minionego), czyli przed-
miot zainteresowania ich dyscypliny. 

„W podejściu badawczym nieomal wszystkich antropologów moż-
na zauważyć pewne związki z historią i naukami historycznymi” pisa-
ła w podręczniku dla młodych adeptów etnologii Ewa Nowicka2. Mi-
chael Herzfeld tak opisuje trudne relacje obu dyscyplin: „Przez całe 
ubiegłe stulecie antropologia i historia tańczyły ze sobą zalotne pas de 
deux. Historycy albo kipieli z irytacji na widok, jak to określali, nie-
systematycznych i anegdotycznych nawyków antropologów, albo też 
bez ograniczeń przyjmowali teorie antropologiczne (wykazując niepo-
kojący brak ostrożności krytycznej), podczas gdy antropolodzy wahali 
się w postawach między przeciwstawianiem swych «naukowych praw» 
«idiograficznym» cechom historii a twierdzeniem, że zawód historyka 
jest w istocie ich własnym zawodem, poddanym przemianie na potrzeby 
terenu”3.

Relacje świadków to pojęcie, które pojawia się głównie w dyskur-
sie socjologów i historyków. Antropolodzy częściej mówią o badanych 
i informatorach, a zwolennicy idei hermeneutycznych i postmoderni-
stycznych idą nawet krok dalej. Tych, którzy dostarczają im „danych 
etnograficznych” nazywają partnerami dialogu, a efekt badania utożsa-
miają z narracją, podobnie (jako narrację) postrzegają również pamięć. 
Wynika to z koncentrowania się współczesnej antropologii postmoder-
nistycznej (czyli tzw. antropologii nowego paradygmatu ukształtowanej 
pod wpływem idei hermeneutycznych) na tekstualności, interpretacji, 
dialogicznym charakterze badania, na narracyjnym wymiarze etnogra-
ficznych danych, kolejnych stopniach ich interpretacji, samoświadomo-
ści badacza oraz na znaczeniu doświadczenia i interpretacji w procesie 
poznania. Krytyczna autorefleksja, która dokonała się w nurcie antropo-
logii postmodernistycznej zaowocowała także zwrotem lingwistycznym 
i dekonstrukcją antropologicznych strategii pisarskich oraz trwającymi 
do dziś problemami z tożsamością antropologii kultury. To co dla ante-
natów i koryfeuszy dyscypliny było oczywistością i stanowiło o istocie 
antropologii, dla współczesnych badaczy i badaczek już takie nie jest. 

 2  E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 1998, s. 52.
 3  M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 

2004, s. 91. 
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Ów stan tożsamościowej niepewności dobrze, choć niewątpliwie kary-
katuralnie, oddają słowa Clifforda Geertza: „Jedną z zalet antropolo-
gii jako działalności naukowej jest to, że nikt, łącznie z tymi, którzy ją 
uprawiają, nie wie dokładnie, czym ona jest”4.

Pomijając jednak różnice pojęć i głębsze źródła, z których one wy-
nikają, warto zaznaczyć, iż owe – funkcjonujące w dyskursie histo-
rycznym – „relacje świadków” w podstawowym znaczeniu są tym, co 
zbliża antropologię kultury i historię. Zakładają one bowiem spotkanie 
badacza i badanego (świadka), jakkolwiek by ich nie nazywać, i jakąś 
formę komunikacji między nimi. Wszak, aby doszło do „relacji”, trzeba 
świadka/badanego/informatora jakoś do opowiadania przekonać. Ten 
wspólny obszar doświadczenia badawczego łączy obie dyscypliny, dzię-
ki czemu tworzą się nowe przestrzenie wspólnego dialogu – badacze 
obu dyscyplin zmagają się z tym, „co ludzie gadają”, „w terenie” zarów-
no historycy, jak i antropolodzy stają przed podobnymi problemami, 
np. jak nawiązać kontakt z informatorem, jak zachęcić go do opowiada-
nia i szczerości, jak radzić sobie z interpretacją kłamstw, zafałszowań, 
przemilczeń czy niezgodnością relacji z treściami akceptowanymi przez 
akademicką historię? Dla wielu etnografów zainteresowanie przekazem 
ustnym stanowi o istocie ich dyscypliny i specyfice antropologicznego 
podejścia. Tokarska-Bakir pisała wprost: „Moja dziedzina, etnografia, 
nie zajmuje się faktami, tylko tym, co ludzie o faktach gadają”5. Taka 
perspektywa dobrze przygotowuje do badania pamięci zbiorowej, któ-
ra – jak pisze cytowana autorka – „[...] gwiżdże sobie na fakty i apele. 
Choćby fakty te były dla historyków nie wiem jak oczywiste, ludzkiej 
pamięci do niczego nie zobligują”6.

Postmodernistyczny nurt w anglo-amerykańskiej teorii historii, 
który jest popularny także wśród antropologów, to również przestrzeń, 
w której spotykają się zainteresowani pamięcią przedstawiciele obu dy-
scyplin. Łączy ich więc już nie tylko „doświadczenie terenu” (rozmowa, 
spotkanie ze świadkiem i jego relacja), ale także wspólne lektury i po-
ruszane tematy, m.in. wina, trauma, żałoba, przepracowanie. P. Nora, 

 4  C. Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Kraków 
2003, s. 114.

 5  J. Tokarska-Bakir, Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Sejny 2004, s. 17.
 6  Ibidem.
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H. White, F. Ankersmit, D. LaCapra to tylko niektórzy, choć jak się 
wydaje – najbardziej znani, autorzy tekstów czytanych przez przedsta-
wicieli obu dyscyplin7.

Krytyka historii jako uprzywilejowanego podejścia do przeszłości 
była związana m.in. z polityką tożsamościową, którą interesowali się 
również antropolodzy, między innymi dlatego, że zachodzące zmiany 
uderzyły w fundamenty dyscypliny i jej tożsamości. Obrazowo opisu-
je to Clifford Geertz: „Wejście ludów niegdyś skolonizowanych i znaj-
dujących się poza nawiasem na arenę globalnej ekonomii, polityki 
międzynarodowej i kultury światowej (teraz noszących własne maski 
i mówiących za siebie) sprawiło, że coraz trudniej utrzymać roszcze-
nie antropologów, iż występują w imieniu niesłyszanych, reprezentują 
niewidocznych i lamentują nad niezrozumianymi”8. Historyków i an-
tropologów (nie wszystkich, oczywiście) połączyła świadomość, że do-
tąd uprawiana historia akademicka jest formą władzy i wykluczania 
– wszak zawsze jest czyjąś historią opowiadaną z czyjegoś punktu wi-
dzenia9. W ramach tej perspektywy nauka (w tym historia i antropolo-
gia kultury) nie jest więc „niewinna” i bezstronna, jawi się bardziej jako 
rodzaj „wiedzy lokalnej”, odbicie wartości kultury, w której powstaje. 
Od lat 60. XX w. młodzi historycy coraz częściej podejmowali tema-
ty wcześniej pomijane („Rzucali światło na życie tych mężczyzn i ko-
biet, którzy przez tradycyjne omówienia żywotów bohaterów i rewolu-
cjonistów zepchnięci byli w cień”10), wzrosło zainteresowanie historią 
społeczną. Joyce Appleby, Lym Hunt, Margaret Jacob piszą: „Historia 
społeczna zakwestionowała jedność Amerykanów, wskazując na kon-
kurujące, konfliktowe grupy etniczne i rasowe, których doświadczenie 
nie da się łatwo (o ile w ogóle jest to możliwe) wpisać w jedną spójną 

 7  Przykładem ważnej antologii, która zawiera teksty wymienionych autorów jest: Pa-
mięć, etyka, historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesią-
tych: (antologia przekładów), red. E. Domańska, Poznań 2006. Tłumaczenia tekstów 
wymienionych autorów publikują również czasopisma antropologiczne, np.: F.R. 
Ankersmit, Wzniosłe odłączenie się od przeszłości lub jak być/stać się tym, kim się 
już nie jest, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 3-4/2003, s. 25–41.

 8  C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, Warszawa 2000, s. 180.
 9  Zob. np. J. Appleby, L. Hunt, M. Jacob, Powiedzieć prawdę o historii, Poznań 2000.
 1 0  Ibidem, s. 157.
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opowieść gloryfikującą naród, głównie białych protestantów”11. W ta-
kim kontekście intelektualnym dyskurs pamięci zaczął być postrzegany, 
zdaniem Ewy Domańskiej, jako alternatywa, istotne uzupełnienie dys-
kursu historycznego12 albo wręcz jako przeciw-historia, czyli binarna 
opozycja wobec historii13. Pamięć zaczęto stawiać w opozycji do histo-
rii, traktowano ją jako formę zabierania głosu, widoczności i zachowa-
nia tożsamości przez grupy zmuszane do tej pory do milczenia, grupy, 
reprezentacji których próżno było szukać w pracach z nurtu historii 
„oficjalnej”. Zainteresowanie pamięcią, nadawanie jej znaczeń oraz wy-
korzystywanie w humanistyce jako kategorii analiz tam, gdzie refleksja 
dotyczy tożsamości, ideologii, władzy, polityki czy dyskursu wymaga 
od badacza wiedzy i świadomości. Ewa Domańska zauważa: „Można za-
tem powiedzieć, że tym, czym dla dominującego systemu jest historia, 
tym dla różnych ruchów oporu jest pamięć rozumiana jako przeciw- 
-historia. [...] Często zapominamy jednak, że dyskurs pamięci również 
związany jest z różnymi nacjonalizmami, interesami różnych władz, 
a obecnie z historią grup tożsamościowych i że zainteresowanie pamię-
cią może być widziane zarówno jako ruch przeciwko nacjonalizmowi, 
jak i jako ruch go wspierający. I tak, te same źródła, które dla jednych 
stanowią podstawę walk przeciwko dominującemu systemowi, dla dru-
gich go legitymizują (i odwrotnie)”14. 

Zarówno dla antropologii kulturowej, jak i historii pamięć stała się, 
jak pisze Domańska, „[...] użytecznym narzędziem analizy odmienności 
i różnic, zwłaszcza w ramach studiów postkolonialnych oraz badań nad 
płcią kulturową”15. O zainteresowaniach antropologii takimi tematami 
pisze m.in. Michael Herzfeld: „Antropologia w dużej mierze zajmuje się 
faktycznie mnogością różnych historii, jakie odnaleźć można w jednym 
kontekście kulturowym, często artykułowanych przez tych samych 
ludzi, jako odpowiedź na sprzeczną konieczność życia w trudnych  

 11  Ibidem, s. 209.
 1 2  E. Domańska, Wprowadzenie: Pamięć, etyka i historia, [w:] Pamięć, etyka i historia…, 

s. 22.
 1 3  Eadem, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, 

Poznań 2006, s. 223–224.
 1 4  Ibidem, s. 224.
 1 5  Eadem, Wprowadzenie: Pamięć..., s. 16.
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sytuacjach społecznych, politycznych i kulturowych”16. Ścisłość, chro-
nologia i prawda tych historii mają dla antropologa drugorzędne zna-
czenie, bowiem, jak pisze Herzfeld, „zadaniem antropologa jest usta-
lenie kryteriów, według których przypisuje się czemuś ścisłość (bądź 
wierność względem pewnego ideału przedstawiania), oraz posłużenie 
się nimi w celu zrozumienia sposobów, do jakich uciekają się człon-
kowie danego społeczeństwa, ustalając relacje przeszłości względem 
teraźniejszości”17.

Problemy z relacjami
Antropolodzy, pytający swych informatorów o to, co było, borykają się 
nie tylko z problemem pamięci, lecz także z całym spektrum innych 
trudności, z którymi, jak mniemam, stykają się również historycy de-
cydujący się na wyjście z archiwów i osobiste spotkania ze świadkami. 
Przytoczmy kilka przykładów z etnograficznej praktyki.

a) Inne postrzeganie świata. Problemy z dialogiem, a nie tylko 
pamięcią
Doświadczenia antropologów wskazują, że jedną z trudności, na jaką 
napotykają badacze, jest inne postrzeganie i interpretowanie zjawisk 
otaczającego świata przez informatorów i antropologów. Jak się oka-
zuje, porozumienie, wspólne rozumienie i znaczenia są efektem zin-
tensyfikowanych działań komunikacyjnych – dialogu i negocjacji 
znaczeń. Za przykład mogą posłużyć doświadczenia Aliny Całej oraz 
Joanny Tokarskiej-Bakir. Z badań socjologa Ireneusza Krzemińskiego 
wynika, iż 16% Polaków jako antysemityzm rozumie nie: niechęć, nie-
tolerancję, nielubienie, nienawiść czy niecierpienie, ale – czynne wy-
stępowanie przeciwko Żydom. Przekładając ten wynik badań sonda-
żowych na realia etnograficzne Tokarska-Bakir pisze: „[...] rozmówcy 
indagowani o antysemityzm własny i grupowy nawet w dobrej wierze 
mogą mu zaprzeczać, gdy nie potrafią odnaleźć w pamięci przykła-
dów owych «wrogich czynów», w ich przekonaniu rozstrzygających 

 1 6  M. Herzfeld, op. cit., s. 91–92.
 17  Ibidem, s. 94.
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o antysemityzmie”18. Podobne doświadczenia badawcze miała Alina 
Cała – gdy pytała, czy między Polakami a Żydami zdarzały się jakieś 
konflikty, rozmówcy najczęściej zaprzeczali19. Jednocześnie z innych 
wypowiedzi wyłaniał się obraz stosunków nacechowanych nienawiś-
cią, złością i antysemityzmem, w takim znaczeniu, jakie nadają temu 
słowu między innymi antropolodzy. Joanna Tokarska-Bakir przyta-
cza przykłady takich wypowiedzi: „Wszyscy byli ze sobą przemieszani 
i żyli w zgodzie, po sąsiedzku. Oni ludziom nie dokuczali, ale wśród 
Polaków było takie modne hasło: «Bij Żyda» – to Polacy ich atakowa-
li. Ale otwartych wystąpień nie było”20, „Konfliktów nie było. Drobne 
zaczepki, ale nie takie ordynarne i chamskie jak dziś. Kiedyś Żydzi 
chcieli siedzieć w szkole w czapkach. Sprzeciwiła się temu miejsco-
wa ludność katolicka. [...] Dzieci żydowskie musiały więc być w klasie 
bez jarmułek... Chłopcy pociągali za pejsy, a czasem obcinali. Rzucali 
w kuczki [...] kamieniami, pokrzykiwali, straszyli. Czasem łapali wro-
nę albo kawkę, wpuszczali go do kuczek, albo i do bożnicy. Świece 
gasili, Żydzi myśleli, że to duch i przerywali [modły]”21.

Brak dialogu, negocjowania znaczeń i opieranie się tylko na rela-
cji badanego może prowadzić do nieporozumień i dużych rozbieżności 
między interpretacjami badaczy i informatorów. Na błąd narażone są 
szczególnie badania ankietowe. 

b) Badacz, badany i kontekst
Jakość i treść uzyskanego materiału uzależniona bywa od indywidual-
nych cech samego badacza, czasu spędzonego z badanymi, nawiązanych 
relacji międzyludzkich, zdobytego zaufania. Zjawisko wzajemnej, istot-
nej dla wyniku badania interakcji między badaczem i badanym określa 
się w socjologii jako „efekt ankietera”. Oznacza to, że w trakcie bada-
nia obie wymienione strony nieświadomie wywierają na siebie wpływ. 
Treść wywiadu i odpowiedzi na pytania badawcze bywają uzależnione 

 1 8  J. Tokarska-Bakir, Rzeczy mgliste..., s. 74–75.
 1 9  Ibidem; J. Tokarska-Bakir w swojej pracy odwołuje się do badań Aliny Całej, które 

zostały opublikowane w pracy – A. Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludo-
wej, Warszawa 2006. 

 2 0  Ibidem, s. 75.
 2 1  Ibidem.
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np. od płci badacza i badanego, pochodzenia, wyglądu, sposobu zada-
wania pytań, czy tego jak badany postrzega swoją rolę w wywiadzie. 
Skutkiem „efektu ankietera” jest to, iż badanie przeprowadzane z tym 
samym respondentem przez różnych badaczy daje różne, czasem nawet 
sprzeczne wyniki.

Na proces przypominania oraz, w konsekwencji, konstruowania 
narracji ma wpływ zarówno samo zadawanie pytań, jak i osoba bada-
cza, np. jego pochodzenie, relacje z informatorami, obrana metoda ba-
dania, kontekst (czas, kultura, miejsce), w którym odbywa się badanie. 
Jak pokazuje praktyka badawcza, badani nie są skłonni do dzielenia się 
pamięcią o wydarzeniach, które mogłyby godzić w dobre imię ich gru-
py lub ich samych. Dostęp do takich treści mają zazwyczaj tylko osoby 
zaufane, najczęściej z najbliższego otoczenia informatora.

Za przykład sytuacji, gdy kontekst (a dokładniej jego zmiana) wpływa 
na treść narracji, mogą posłużyć doświadczenia Jacka Nowaka – „W ba-
danej przeze mnie społeczności na Ukrainie zainteresowałem się losem 
Polaków, którzy przed wojną zamieszkiwali tam nieodległy przysiółek. 
Dowiedziałem się, że w czasie działań wojennych Niemcy ich wywieź-
li, kilku zginęło, a część domów została spalona. Przypominam sobie, 
jak plastycznie opisywano w wywiadach całą akcję wysiedlania. W no-
tatkach zamieściłem opisy o oficerze niemieckim kierującym wywózką 
i atmosferze strachu panującej we wsi. [...] Kiedy przyjechałem tam na-
stępnym razem, niespodziewanie w czasie jednej z rozmów usłyszałem, 
że to jednak nie hitlerowcy spalili osadę, ale partyzanci UPA z sąsied-
niej wioski. Nie chciałem dać wiary swojemu rozmówcy i powoływałem 
się na wiele rozmów, które odbyłem wcześniej na ten temat z jego sąsia-
dami. Wkrótce wszyscy pytani potwierdzili tę nową dla mnie informa-
cję i na dodatek nie widzieli nic dziwnego w tym, że kilka lat wcześniej 
mówili mi coś innego! Część twierdziła, że to niemożliwe, by mówili 
mi coś innego, bo przecież wszyscy wiedzą, że zrobiła to UPA. Część 
usprawiedliwiała się, że inne to były czasy i nie o wszystkim można było 
wtedy mówić. Racjonalizacji pojawiło się wiele, choć żadna mnie nie 
przekonała”22. Autor tych słów uznał, że przemilczana w pewnym okre-
sie wiedza została wyparta z pamięci zbiorowej jego rozmówców, że nie 

 2 2  J. Nowak, Metodologiczne rozterki współczesnych antropologów: obserwacja uczest-
nicząca w praktyce, „Studia Socjologiczne”, nr 4 (199)/2010, s. 139.
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mieli interesu, by o tym wspominać komuś spoza wspólnoty. Podobne 
doświadczenia miał znajomy autora – „Kolega prowadzący badania na 
temat pamięci kultury żydowskiej na Podkarpaciu trafił do miejscowo-
ści, gdzie poznawał wspomnienia mieszkańców na temat uroków współ-
życia dwóch nacji. Sielankowy obraz, udokumentowany kilkoma wywia-
dami zabrał ze sobą i dołączył go do wcześniej zgromadzonego materiału 
badawczego. Traf chciał, że podczas dalszych poszukiwań trafił na do-
kumenty przedstawiające wzajemne relacje etniczne w zupełnie innym 
świetle. Trzy miesiące później zjawił się w tej miejscowości i podczas tej 
powtórnej wizyty mieszkańcy przyznali, że kiedyś miał tu miejsce po-
grom Żydów. Nie mógł wyjść ze zdziwienia, bowiem podczas pierwszej 
wizyty wieś przedstawiała zgodną polsko-żydowską przeszłość”23.

Osoba badacza i jego pochodzenie mają istotny wpływ na treść uzy-
skanych relacji/narracji i stosunek świadków/informatorów – „Podczas 
swoich badań na Ukrainie przekonałem się, że narodowość badacza ma 
wpływ na charakter otrzymywanych informacji. Wielokrotnie musia-
łem zapewniać swoich rozmówców, szczególnie w początkowej fazie 
badań, że moja narodowość nie ma tu nic do rzeczy i czasem przyno-
siło to pozytywne skutki, a czasem nie. Również w czasie moich badań 
na Łemkowszczyźnie wielokrotnie zwracano się do mnie mówiąc: «wy 
Polacy, katolicy», widząc we mnie reprezentanta (w zależności od po-
trzeb rozmówcy): większości, państwa, Kościoła itd.” wspomina Jacek 
Nowak24. Z jego innych doświadczeń: „[...] w czasie badań nad pamięcią 
kultury żydowskiej wielokrotnie pytano mnie o narodowość, podejrze-
wając, że jestem «wysłannikiem Żydów», wobec tego trzeba ze mną 
inaczej rozmawiać”25.

Szansą na pokonanie tych trudności wydaje się dobranie odpowied-
niej metody badawczej. Szczególnie pozytywnie należałoby w tym  
kontekście ocenić najstarszą metodę antropologii – obserwację uczest-
niczącą. Jacek Nowak pisze: „Trudno [...] podczas krótkich pobytów 
w badanej społeczności zyskać jej zaufanie i dotrzeć do niuansów zwią-
zanych z funkcjonowaniem pamięci w grupie. [...] Obserwacja uczest-
nicząca wytwarza [...] nowy kontekst doświadczenia, wytwarza się  

 2 3  Ibidem, s. 139–140.
 2 4  Ibidem, s. 132.
 2 5  Ibidem. 
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Diltheyowska «wspólna sfera» niezbędna do osadzenia zaobserwowa-
nych czy zasłyszanych faktów. Tworzą się stałe formy, do których może 
odwoływać się rozumienie”26. Wartość etnograficznych metod pozna-
nia docenia także Joanna Tokarska-Bakir: „Etnograficzne badania tere-
nowe w zasadniczym, pierwotnym sensie tego terminu opierające się na 
swobodnej lub miarkowanej kwestionariuszem rozmowie jest najstar-
szym typem naukowego empirycznego rozpoznawania rzeczywistości. 
Jako takie w podobnym stopniu wyprzedza ono podejście socjologiczne 
[...] etnografia jako typ dostępu do rzeczywistości jest pierwotnym, ale 
teoretycznie zaawansowanym etapem wszelkiego rozpoznania w hu-
manistyce. Rozpoznanie to odbywa się w języku”27. 

Warto również nadmienić, iż dla współczesnej antropologii kulturo-
wej przedmiotem refleksji jest nie tylko pamięć badanego, lecz także ba-
dacza. Marcin Brocki zauważa, że pamięć badacza (dotycząca np. tego, 
co naprawdę zachodzi w terenie) traktowana jest jako rodzaj danych, 
jako porządkujący doświadczenie metatekst, który uzależniony jest od 
kultury, w której powstaje28.

c) Problemy z prawdomównością . Poprawność polityczna i żarty
„– Kto urządza święto? – pytałem.
– Mężczyzna z kolcami jeżozwierza we włosach.
– Nie widzę nikogo z kolcami jeżozwierza we włosach.
– Bo on ich nie nosi.
Sprawy przedstawiano takimi, jakimi powinny być, a nie takimi, jakimi 
były.

Dowayowie mają też wielką skłonność do strojenia żartów. Zawsze 
starałem się zapisywać, w liście jakich gatunków roślin ubrani byli po-
szczególni uczestnicy danego obrzędu, sądziłem bowiem, że te szcze-
gólne kostiumy mogą mieć jakieś ważne znaczenie. Wciąż jednak by-
łem oszukiwany przez żartownisiów [...]”29.

 2 6  Ibidem, s. 140.
 2 7  J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Warszawa 2008, s. 639–

640.
 2 8  M. Brocki, Semioza pamięci w etnografii, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”,  

nr 3–4/2003, s. 94.
 2 9  N. Barley, Niewinny antropolog. Notatki z glinianej chatki, Łódź 1997, s. 93–94.
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Przytoczony cytat pochodzi z napisanych w lekkim stylu wspo-
mnień Nigela Barley’a z badań terenowych, podczas których stykał 
się on z „żartami” badanych, którzy celowo wprowadzali go w błąd. 
W krajach cywilizacji zachodniej problemem bywa natomiast popraw-
ność polityczna. Niejeden badacz doświadczył sytuacji, iż informator 
zaczynał mówić szczerze o swoich poglądach i doświadczeniach dopie-
ro po wyłączeniu dyktafonu. Jacek Nowak tak podsumowuje opisane 
zjawisko: „[...] inną kwestią pozostaje prawdomówność informatorów. 
Respondenci często wpisują swoje opowieści w kanon poprawności 
politycznej skutecznie blokując dostęp do poszukiwanych przez nas 
informacji. Wpływ na szczerość wypowiedzi mają też inne czynniki, 
jak chociażby osoba badacza”30 . Obowiązujące normy poprawności po-
litycznej mają wpływ zarówno na badania dotyczące pamięci (otwar-
tość i szczerość badanego), jak i na inne kwestie, np. badanie poziomu 
rasizmu, stereotypów i uprzedzeń31.

Jednocześnie w dobie obowiązującej poprawności politycznej badacze 
doświadczają także zaskakującej dla nich szczerości, znacznie odbiegającej 
od obowiązujących w ich środowisku standardów. Za przykład posłużyć 
mogą słowa Joanny Tokarskiej-Bakir: „W miejscu słów, którymi dotych-
czas «zastępowano» Holokaust, w niniejszej pracy wystąpił idiom ludowy, 
nieoficjalny język, w którym Polacy, wciąż nieobeznani ze standardami 
(w tym poprawnością polityczną) współczesnego świata, rozmawiają pry-
watnie o sobie i o Żydach. Ten język i mówiący nim ludzie są prawdomów-
nym, nienauczonym skrywania źródłem wiedzy i samowiedzy. Można się 
od nich wiele nauczyć, a to, czego się nauczyliśmy, zastosować w pracy 
z własną skrytością, jakimikolwiek imionami ją określamy”32. 

 3 0  J. Nowak, op. cit., s. 132.
 3 1  Psycholodzy społeczni ukuli nawet termin „współczesny rasizm”, który oznacza 

uprzedzenia ujawniane w subtelny i niebezpośredni sposób, ponieważ ludzie na-
uczyli się je ukrywać, by uniknąć posądzenia np. o rasizm. Współczesny rasizm 
pojawił się, gdy zaczęła dominować norma kulturowa zalecająca tolerancję i otwar-
tość wobec grup obcych, a ludzie nadal mieli uprzedzenia; skutkiem tego zderzenia 
wiele osób zaczęło zewnętrznie działać jakby nie miały żadnych uprzedzeń, jednak 
wewnętrznie utrzymywały one „posiadane” stereotypy. Można przypuszczać, że 
podobne mechanizmy mają również wpływ na badania pamięci – przeszłych sto-
sunków międzygrupowych. Zob. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia 
społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997, s. 576–577.

 3 2  J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi..., s. 644.
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d) Doświadczenie „zamykania się źródeł”
„Zamykanie się źródeł” to określenie, którego w podsumowaniu swoich 
badań prowadzonych na Sandomierszczyźnie użyła Joanna Tokarska- 
-Bakir – „Wypowiedzi zbierano z zastrzeżeniem pełnej anonimowości. 
[...] Wywiady na temat okupacyjnych zaszłości są ze swej istoty czymś 
innym niż badanie gustów konsumpcyjnych [...] inaczej przebiega pro-
ces decydowania się na udział w ankiecie. Doświadczyli tego ci badacze, 
którzy umówieni na rozmowę następnego dnia spotkali się z twardą od-
mową; zapewne rozmówców ostrzeżono, że ankieterzy zostali wysłani 
«przez Żydów», niekiedy z uściśleniem: «usiłujących odbierać swoje». 
Zjawisko nasilającej się odmowy nazwaliśmy zamykaniem się źródła. 
Obliczamy, że aby źródło dotyczące tak delikatnych tematów jak Zagła-
da i jej powojenne następstwa przestało być dostępne, od wkroczenia 
grupy na określony teren mija około tygodnia”33. Wobec zjawiska „za-
mykania się źródeł” badacze pozostają zazwyczaj bezradni. 

Problemy z uzyskaniem informacji pojawiają się także wtedy, gdy 
badania w jakiś sposób wiążą się z traumatycznymi przeżyciami, z tzw. 
trudną pamięcią. W takich sytuacjach często sprawdzają się narracyjne 
wywiady biograficzne według modelu Fritza Schutzego34.

e) zmagania z (nie)pamięcią
Antropologowie zdają się być również wyczuleni na problem niepamię-
ci, wszelkich przemilczeń i nieprzepracowanych traum. Obecność okre-
ślonego dyskursu o przeszłości w przestrzeni publicznej jest skutkiem 
wielu działań, polityki, wiedzy, klimatu kultury. Jednak życie pokazuje, 
że narracje długo pomijane i okrywane w przestrzeni publicznej milcze-
niem wcześniej czy później zaczynają domagać się prawa do widoczności. 
Przykładem może być chociażby współczesna Hiszpania, w której Sto-
warzyszenie na rzecz Odzyskania Pamięci Historycznej walczy o zmianę 
dyskursu i obowiązującej narracji, a co za tym idzie i oficjalnego stosun-
ku do historii Hiszpanii, a dokładniej jej wojny domowej. O tę zmianę 
walczą nie uczestnicy tamtych wydarzeń czy świadkowie, ale pokolenie 
ich wnuków. Do interpretacji takich zdarzeń antropolodzy wykorzystują 

 3 3  Ibidem, s. 641.
 3 4  J. Nowak, op. cit., s. 140; K. Kaźmierska, Biografia i pamięć na przykładzie pokolenio-

wego doświadczenia ocalonych z zagłady, Kraków 2008.
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m.in. pojęcie „postpamięci” ukute przez Marianne Hirsch dla określenia 
doświadczeń tych, którzy wychowywali się, wzrastali „w cieniu” opowie-
ści o zdarzeniach, które rozegrały się przed ich narodzeniem35. Joanna 
Tokarska-Bakir tak pisze o tym zjawisku: „Ich własne wspomnienia mu-
siały ustąpić miejsca historiom poprzednich pokoleń, ukształtowanych 
w traumatycznych okolicznościach, które nigdy nie zostały do końca 
zrozumiane ani odtworzone. Postpamięć zrozumiała jest w rodzinach 
obciążonych traumatyczną przeszłością. [...] w grę wchodzi tu osobliwy, 
mitotwórczy żywioł. [...] Zjawisko to wpisuje się doskonale w horyzont 
«kultury posttraumatycznej» rozwijającej się [...] w reakcji na wcześniej-
szą kulturę milczenia”36. Literackim przykładem doświadczenia życia 
z bagażem traumatycznej przeszłości są Osmaleni Irit Amiel37. 

Do badania kwestii związanych z „postpamięcią” wykorzystuje się 
m.in. pamiątki rodzinne, fotografie. Zdaniem Susannah Radstone ba-
dania tego typu sytuują antropologię kulturową w liminalnej sferze 
metodologii, między różnymi dyscyplinami i zmuszają do używania 
hybrydowych metod38. 

f) Płeć, wiek i schematy poznawcze
Zarówno przed przystąpieniem do badań terenowych, jak i na etapie ich 
interpretacji niezbędna wydaje się również podstawowa wiedza o psy-
chologicznych mechanizmach pamięci. Do istotnych czynników wpły-
wających na pamięć psychologowie zaliczają m.in. płeć, wiek i schematy 
poznawcze posiadane przez badanego39. 

 3 5  J. Tokarska-Bakir, Rzeczy mgliste..., s. 97.
 3 6  Ibidem, s. 97–98.
 3 7  I. Amiel, Osmaleni, Warszawa 2010. Książka składa się z kilkunastu opowiadań, któ-

re łączy wspólny motyw – ocalenie z Zagłady i dalsze życie z tym doświadczeniem: 
ciągłe, nieusuwalne poczucie „osmalenia” płomieniem, który bohaterów opowiadań 
ominął. Osmaleni to książka pisana po latach, która jest świadectwem, że ocalenie 
„osmaliło” każdy dzień powojennego życia bohaterów, że pamięć o Zagładzie nigdy 
człowieka nie opuszcza i kładzie się cieniem na całym późniejszym życiu.

 3 8  S. Radstone, Memory and methodology, Oxford–New York 2000, s. 13, za: J. Nowak, 
op. cit., s. 141.

 3 9  Więcej na temat przywoływanych badań oraz zapisy bibliograficzne do nich odno-
szące zob. D. Kimura, Płeć i poznanie, Warszawa 2006, s. 99–110; T. Maruszewski, 
Pamięć autobiograficzna, Gdańsk 2005, s. 137–140, 148–170; E. Aronson, T.D. Wil-
son, R.M. Akert, op. cit., s. 124–169.
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● Płeć40

Niezależnie od wieku kobiety wykazują lepszą od mężczyzn pamięć wer-
balną41. Oznacza to, że kobiety mają większe umiejętności przypominania 
sobie słów i materiału, który łatwo daje się przełożyć na słowa, dokładniej 
odtwarzają zapamiętane fragmenty tekstu, mają przewagę pamięciową 
w sytuacjach, gdy zostają użyte jakieś słowa. Co więcej, wyniki niektó-
rych badań sugerują, że kobiety mogą lepiej wydobywać z pamięci także 
inne treści, np. sekwencje wydarzeń42. Doreen Kimura twierdzi, że lepsze 
wyniki kobiet w pamięci werbalnej mogą wyjaśniać, dlaczego „[...] męż-
czyzna i kobieta, którzy dzielą jedno i to samo doświadczenie, mają o nim 
czasami dwa różne wspomnienia – szczególnie w odniesieniu do faktów 
związanych z jakąś treścią werbalną. Zwykle to kobiety są w stanie do-
kładniej przypomnieć sobie przebieg wydarzeń”43. 

Psychologowie zwracają również uwagę, że między płciami można 
zaobserwować różnice pod względem zawartości pamięci autobiogra-
ficznej44. W pamięci autobiograficznej kobiet notuje się więcej szczegó-
łów, wspomnienia autobiograficzne są bardziej rozbudowane. Kobiety 
potrafią także sięgać głębiej w przeszłość. Częściej też przywołują we 
wspomnieniach relacje z innymi ludźmi i opisują ich szczegóły. Męż-
czyźni natomiast częściej sięgają w pamięci autobiograficznej do tema-
tów związanych z osiągnięciami i uzyskiwaniem niezależności45.

● Wiek
U osób w wieku podeszłym dochodzi do pewnych zmian w pamięci 
autobiograficznej. Mimo to, że wyniki badań dotyczących tego zagad-
nienia nie są jednoznaczne, pewne dane powtarzają się, dzięki czemu 
można – zdaniem Tomasza Maruszewskiego – uznać je za cechy cha-
rakterystyczne pamięci autobiograficznej w tym okresie życia46. 

 4 0  Kwestie poruszane w tym podrozdziale nie mają na celu podejmowania jakiejkol-
wiek dyskusji z zakresu antropologii płci, a jedynie przedstawienie wybranych kwe-
stii dyskursu psychologicznego, przy całkowitym pominięciu kwestii genezy, podło-
ża notowanych, istotnych statystycznie różnic między kobietami a mężczyznami.

 4 1  D. Kimura, op. cit., s. 99–110.
 4 2  Ibidem, s. 105.
 4 3  Ibidem, s. 104.
 4 4  T. Maruszewski, op. cit., s. 137–140.
 4 5  Ibidem, s. 147–138.
 4 6  Ibidem, s. 169.



49

N a r r a c j e  ( r e l a c j e  ś w i a d k ó w )  w  w a r s z t a c i e  a n t r o p o l o g a  k u l t u r y . . .

Do charakterystycznych cech pamięci autobiograficznej osób star-
szych można zaliczyć: a) trudności w przywoływaniu specyficznych 
informacji o jakimś zdarzeniu – osoby starsze mają problemy z przy-
woływaniem szczegółów dotyczących zdarzenia oraz szczegółów do-
tyczących źródła informacji o tym zdarzeniu, b) dobre pamiętanie po-
wtarzalnych elementów z ich osobistej przeszłości (dotyczy to zarówno 
pamięci zdarzeń, jak i pamięci faktów), c) dobre zapamiętywanie zda-
rzeń o dużym ładunku emocjonalnym47.

● Schematy poznawcze badanego
Na proces zapamiętywania mają także wpływ schematy poznawcze, 
czyli struktury poznawcze, za pomocą których ludzie organizują swoją 
wiedzę o świecie. Schematy poznawcze silnie wpływają na to, co za-
uważamy, o czym myślimy i co później pamiętamy. W nich zawiera się 
nasza podstawowa wiedza o świecie i nasze odczucia48. Psycholodzy 
dowodzą, że nie zapamiętujemy dokładnie tego, co się zdarzyło w okre-
ślonych okolicznościach, a jedynie część informacji. Najczęściej zapa-
miętujemy właśnie to, co spostrzegamy i analizujemy za sprawą sche-
matów poznawczych. W efekcie często „przypominamy sobie” to, czego 
nie było, czyli rzeczy, które bezwiednie dodaliśmy później. Mamy po 
prostu tendencję do rekonstruowania wydarzeń w taki sposób, aby były 
zgodne z naszymi schematami poznawczymi49. 

 4 7  Podaję za: Ibidem, s. 170.
 4 8  E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, op. cit., s. 128.
 4 9  Ibidem, s. 129. E. Aronson, T.D. Wilson i R.M. Akert przywołują w swojej pracy 

eksperyment Claudi Cohen z 1981 r., który jest dobrym przykładem na to, jak badani 
rekonstruują wydarzenia na podstawie posiadanych przez nich schematów poznaw-
czych. 

  C. Cohen pokazała badanym film wideo z zapisem czynności wykonywanych przez 
pewną kobietę, którą przedstawiano albo jako bibliotekarkę, albo jako kelnerkę. 
Następnie poproszono uczestników badania, aby przypomnieli sobie sceny z filmu. 
Okazało się, że badani bardziej trafnie odtwarzali fakty zgodne z etykietą (stereoty-
pem) określającą zawód bohaterki (bibliotekarka, kelnerka). Dla przykładu: badani 
błędnie przypominali sobie, co piła bibliotekarka (mówili, że wino, a w rzeczywisto-
ści było to piwo). W dokonywanej przez nich pamięciowej rekonstrukcji właściwej 
sceny było to wino, a nie piwo, ponieważ picie wina pozostawało w zgodzie z ich 
schematem bibliotekarki (ibidem).
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Pamięć i przeszłość w kontekście antropologicznym
Pytając ludzi o przeszłość, o to, co pamiętają, badacz kultury na ogół 
szuka tego, co społeczne i kulturowe. Zdaniem Katarzyny Kaniowskiej 
dla antropologów kultury najistotniejsze są te aspekty znaczenia i funk-
cjonowania pamięci, które odnoszą się do jej indywidualnych i kultu-
rowych skutków, indywidualnych i kulturowych świadectw jej obecno-
ści w sposobie myślenia człowieka50. Spośród wielu rodzajów pamięci 
za najistotniejszą dla antropologa należy uznać, zdaniem Kaniowskiej, 
pamięć semantyczną, ponieważ: „[...] pamięć tak rozumiana pozwala 
skupić się na dwu najbardziej interesujących współczesną antropolo-
gię aspektach pamięci: pamięci jako wiedzy i pamięci jako składnika 
poznania”51.

Analiza indywidualnych i subiektywnych narracji pod kątem poszu-
kiwania w nich tego, co społeczne i kulturowe nie jest w naukach spo-
łecznych i humanistycznych niczym nowym. Klasyczną dla tego nur-
tu pracą są Społeczne ramy pamięci Maurice’a Halbwachsa, w których 
przedstawił on koncepcję pamięci zbiorowej funkcjonującej w ramach 
różnych grup społecznych52. Na gruncie polskim za pionierów można 
uznać Floriana Znanieckiego i jego współpracowników oraz następców. 
Analizowali oni historie życia ludzi (na podstawie dokumentów osobi-
stych – pamiętników i autobiografii), traktując je jako klucz do pełnego 
zrozumienia świata znaczeń i wartości przypisywanych rzeczom przez 
ludzi – członków społeczności53. Historie życia traktowane były przez 
tych badaczy jako dokumenty ukazujące nie tylko osobowość piszących 
je pamiętnikarzy, ale przede wszystkim obrazujących także ich środo-
wisko społeczne. Dokumenty te traktowano jako źródło do analizy 
wzorów postaw i wartości akceptowanych i kształtowanych przez oto-
czenie społeczne54. Za swoistą kontynuację tego typu analiz pojedyn-
czych przypadków można uznać teoretyczno-metodologiczne propo-
zycje Fritza Schutzego, z tą różnicą, że dla tego badacza podstawowym  

 5 0  K. Kaniowska, Antropologia i problem pamięci, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 
nr 3–4/2003, s. 57.

 5 1  Ibidem, s. 58.
 5 2  M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 2008.
 5 3  Z. Dulczewski, Florian Znaniecki jako twórca metody autobiograficznej w socjologii, 

[w:] Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, red. A. Kwilecki, Poznań 1975, s. 80.
 5 4  Ibidem, s. 79.
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dokumentem osobistym są nie jak u Znanieckiego istniejące już i na-
pisane przez autorów teksty, lecz materiał uzyskany przez badacza za 
pomocą wywiadu autobiograficznego55. 

Wśród antropologów coraz rzadziej zdarza się, by badacze postrze-
gali pamięć jako prostą rejestrację i relację rzeczywistości oraz trakto-
wali ją jako dowód na istnienie, bądź nieistnienie pewnych elementów 
kultury. Zmiana paradygmatu i namysł nad źródłami i uwarunkowa-
niami wiedzy antropologicznej wymusiły na większości badaczy także 
zmianę stosunku do problemu pamięci oraz rozbudziły refleksję teore-
tyczną dotyczącą tego tematu. 

Katarzyna Kaniowska zwraca uwagę, iż współcześni antropologowie 
posługują się trzema sposobami rozumienia pamięci, co w konsekwen-
cji prowadzi również do różnic w postrzeganiu roli pamięci w procesie 
poznania56. Pamięć w antropologii rozpatrywana jest więc na trzech 
poziomach, z trzech różnych perspektyw: a) pamięć jako źródło wie-
dzy antropologicznej, b) pamięć jako przedmiot wiedzy antropologów, 
c) pamięć jako narzędzie poznania w antropologii. Każde z tych zało-
żeń, jak zauważa autorka tego rozróżnienia, pociąga za sobą koniecz-
ność rozpatrzenia innych kwestii i wiąże się z odmiennymi, specyficz-
nymi problemami epistemologicznymi57.

a) Pamięć jako źródło wiedzy antropologicznej58

Jedną z konsekwencji obecnego w antropologii, a wyrosłego na grun-
cie refleksji hermeneutycznej, przekonania o dialogicznym charakterze 
wiedzy, była zmiana statusu poznającego podmiotu. Jak pisze Katarzy-
na Kaniowska: „Badany przestał być informatorem, biernym i neutral-
nym źródłem, a badacz utracił władzę i autorytet, stając się autorem 
antropologicznej narracji. [...] Zmiana ta uprawomocniła subiekty-
wizm poznania”59. W nowym paradygmacie porzucono wysiłki uzy-
skania wiedzy obiektywnej, a skupiono się na doświadczeniu i pamięci  

 5 5  M. Prawda, Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości. O koncepcji badań biograficz-
nych Fritza Schutze, „Studia Socjologiczne”, nr 4/1989, s. 83.

 5 6  K. Kaniowska, op. cit., s. 58.
 5 7  Ibidem.
 5 8  Omówienie obecnych w antropologii sposobów rozumienia pamięci na podstawie: 

K. Kaniowska, op. cit.
 5 9  Ibidem, s. 58.
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traktowanej najczęściej jako świadectwo doświadczenia, czyli w kate-
goriach, dzięki którym treści subiektywne stać się mogły pełnopraw-
nym i pożądanym składnikiem wiedzy. To, co subiektywne (doświad-
czenie, pamięć) zostało uznane za element (na nowo zdefiniowanej) 
antropologicznej wiedzy. 

Wraz ze zmianą paradygmatu na gruncie antropologii kulturowej 
pojawiło się pytanie o to, jak traktować takie subiektywne narracje. 
Czy takim źródłom wiedzy można wierzyć? Psychologia społeczna jas-
no odpowiada – nie. Podobną odpowiedź dają zarówno antropolodzy, 
jak i historycy. 

Psycholog społeczny – Elliot Aronson pisze wprost: „Nasza pamięć 
odgrywa ważną rolę we wszystkich naszych interakcjach społecznych. 
Z tego względu trzeba zdać sobie sprawę z pewnej właściwości pa-
mięci; ma ona charakter odtwórczy. [...] nie możemy uzyskać dokład-
nej kopii przeszłych zdarzeń – jak w przypadku nagrania dźwięku lub 
obrazu – lecz od-twarzamy (tzn. tworzymy od nowa) nasze wspomnie-
nia z kawałków i okruchów rzeczywistych zdarzeń, przefiltrowanych 
i zmodyfikowanych przez nasze wyobrażenia o tym, co mogło być i co 
powinno być. Silny wpływ na nasze wspomnienia wywiera także to, co 
ludzie powiedzieli nam o tych szczególnych zdarzeniach – często po 
upływie długiego czasu od ich wystąpienia”60. Natura pamięci sprawia, 
że na narrację o przeszłości (pamięć) wpływ ma m.in. wypytywanie, 
które może doprowadzić pytanego do stworzenia narracji zawierającej 
fikcyjne zdarzenia oraz – co więcej – do uwierzenia, że zaszły one 
naprawdę61. Podobnie jest z pamięcią autobiograficzną. Z czasem za-
chodzą w niej ważne zmiany i zniekształcenia. Badania wskazują, że 
osobiste historie organizowane są na ogół w kategorie struktur – sche-
matów dotyczących nas samych tak, aby pasowały do tego, jak sami sie-
bie postrzegamy62. Istotne wydaje się też to, iż – jak przekonują wyniki 
badań psychologów społecznych – ludziom poprzez odpowiednią su-
gestię można „wszczepić” fałszywe wspomnienia np. z okresu dzieciń-
stwa63. „Odzyskane wspomnienia” także budzą nieufność badaczy64.  

 6 0  E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 2006, s. 139.
 6 1  Ibidem, s. 141.
 6 2  Ibidem, s. 142.
 6 3  Więcej: ibidem, s. 143.
 6 4  Więcej: ibidem, s. 143–145.
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„Najpewniejsze” są powtarzające się przeżycia traumatyczne – te zapo-
mina się stosunkowo rzadko.

Antropolodzy i historycy również nie traktują pamięci jako odbicia 
przeszłej rzeczywistości. Przyjmują przeważnie założenie, iż pamięć 
jest twórczym przekładem rzeczywistości, co oznacza że przynależy do 
danych na temat teraźniejszości65. Kirsten Hastrup ujęła to tak: „Pamięć 
nie zachowuje przeszłości, lecz dostosowuje ją do obecnie panujących 
warunków, [...] zawsze zaczyna się od odbicia teraźniejszości i bieg-
nie w tył czasu”66. W ramach nowego paradygmatu ogólnie przyjętym 
w antropologii założeniem stało się twierdzenie, że mamy do czynie-
nia tylko z interpretacjami. Katarzyna Kaniowska pisze: „Współczesne 
dyskusje dotyczące wartości źródeł historycznych i antropologicznych 
wychodzą z podobnych założeń – przeszłość nie jest rzeczywistością 
obiektywną, którą historyk czy antropolog może odkryć bez trudu i bez 
trudu do niej dociera, bo przeszłość obiektywnie nie istnieje. Odkry-
cie przeszłości oznacza jedynie odkrycie zasłon interpretacji, z którymi 
– jako faktycznymi źródłami – stykają się rekonstruktorzy i narratorzy 
tego wszystkiego, co mówi nam o przeszłym świecie”67.

Wpływ refleksji postmodernistycznej na antropologię sprawił, że 
traktowanie pamięci jako odbicia przeszłej rzeczywistości oceniane 
jest w kategoriach mityzowania tekstów pamięci. Marcin Brocki pisze: 
„W takich wypadkach opowieść etnograficzna przestaje tłumaczyć. 
Można powiedzieć, że jest asemiotyczna, bo motywacje działań wyra-
żane w pamiętniku (tekście z pamięci) nie są traktowane jako dyskurs 
symboliczny, lecz literalne odtworzenia, kopie czegoś, co istnieje nie-
zależnie od konkretnego odtworzenia [...] Dodatkowo traktuje się treść 
pamiętnika jako «pamięć» historyczną (metonimiczną), dla której cha-
rakterystyczna jest konwencja ciągłego i chronologicznego przedstawie-
nia, gdzie istnieje związek ciągłości czasowej między przedstawianymi 
wydarzeniami, gdy tymczasem jest ona narracją metaforyczną”68. 

Tak zwany nowy paradygmat bazujący na ideach hermeneutycznych 
i postmodernistycznych, rozbudził również zainteresowanie problemem 

 6 5  Zob. np. M. Brocki, op. cit., s. 93.
 6 6  K. Hastrup, Przedstawianie przeszłości. Uwagi na temat mitu i historii, „Konteksty. 

Polska Sztuka Ludowa”, nr 1–2, 1997, s. 22–28, cyt. za: M. Brocki, op. cit., s. 93–94.
 6 7  K. Kaniowska, op. cit., s. 59.
 6 8  Cyt. za: M. Brocki, op. cit., s. 93.
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języka, tekstu i interpretacji oraz tym, jak antropologowie piszą69. Zmie-
nił się także stosunek do wiedzy antropologicznej. Katarzyna Kaniowska 
opisuje to nowe spojrzenie następująco: „[...] narracja antropologiczna jest 
zawsze przetworzeniem świata. Wiedzę antropologiczną winniśmy trak-
tować więc jako znarratywizowaną interpretację faktów i doświadczeń 
badanych i badaczy. [...] Zainteresowanie antropologii pamięcią staje się 
w tym kontekście czymś, co nie może budzić zdziwienia. Pamięć nabywa 
epistemologicznej wartości. Jest – podobnie jak historia – dokumentem 
rzeczywistej przeszłości [...], a zarazem wiedzą o przeszłości. Jest narracją, 
która wyraża jakąś prawdę i w tym sensie wydaje się jedynym tej prawdy 
nośnikiem i gwarantem. Pamięć staje się przez to nieodzownym źród-
łem (ale źródłem rozumianym na nowy sposób), bez którego poznanie nie 
mogłoby się dokonać, choć oznacza ono inne procedury i inne cele niż te, 
z którymi łączyła poznanie antropologia starego paradygmatu”70. 
 
b) Pamięć jako przedmiot wiedzy
Pamięć rozumiana jako przedmiot wiedzy wiązana jest najczęściej 
z kwestiami tożsamościowymi – pozwala badać tożsamość i mental-
ność podmiotu pamiętającego oraz świadomość historyczną. W podej-
ściu tego typu z całą mocą ujawnia się niedoskonałość funkcjonującego 
w naukach społecznych i humanistycznych podziału na pamięć indy-
widualną i zbiorową. Dla antropologii starego paradygmatu podział ten 
był oczywisty i akceptowany, jednak antropologia nowego paradygma-
tu zdaje się mieć z nim problem, którego źródłem są z jednej strony 
problemy metodologiczne, a z drugiej – problemy rozumienia Innego 
i jego świata oraz własnej tożsamości podmiotu. Wszystkie te aspekty 
nieustannie się przeplatają i na siebie zachodzą, a co za tym idzie od-
dzielenie pamięci zbiorowej i indywidualnej staje się problematyczne.

c) Pamięć jako narzędzie
Trzeci z wyznaczonych przez Katarzynę Kaniowską sposobów rozu-
mienia pamięci uznać należy za najbardziej mitotwórczy. Położenie na-
cisku na narracyjny wymiar pamięci odnosi się do sztuki interpretacji 
– aby dotrzeć do znaczeń i sensów niesionych przez narrację, trzeba 

 6 9  Zob. np. C. Geertz, Dzieło i życie..., passim.
 7 0  K. Kaniowska, op. cit., s. 59–60.
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umieć ją zinterpretować, odkryć jej strukturę, treść, język, które zależą 
od kulturowej tożsamości oraz reguły sensu i epistemę, które wymaga-
ją metarefleksji i znajomość własnej kultury71. Dopiero to pozwala na 
zrozumienie ukrytych sensów niesionych przez pamięć – tekst. Pamięć 
rozpatrywana jako narzędzie ma mitotwórczą moc. Kaniowska pisze: 
„Pamięć może stać się obszarem przekłamań, zafałszowań, może także, 
uczestnicząc w kreacji Ja, fundować fałszywą tożsamość”72. 

* * *

Problem pamięci jest skomplikowany i wielowymiarowy. Jednak mimo 
tej wieloznaczności wiąże się on również z tym obszarem badań, któ-
ry w wyraźny sposób zbliża do siebie dwie dyscypliny – antropologię 
i historię. Badaczy łączą nie tylko wspólne lektury, lecz także „doświad-
czenie terenu”. Jest to zjawisko dość ciekawe w dziejach obu dyscyplin. 
Wszak rzadko się zdarza, tak jak ma to miejsce w tym przypadku, aby 
antropologii kulturowej było bliżej do historii niż socjologii. A jednak. 
Zdominowana przez metody ilościowe socjologia – jak się wydaje – spy-
cha problem pamięci na marginesy swoich zainteresowań. „[...] ci, któ-
rzy przeżyli, nie stanowią próby losowej społeczności, które zginęły”73 
mówi przywoływany przez Joannę Tokarską-Bakir Raul Hilberg. Dla so-
cjologa jest to problemem, dla antropologa – nie.

Poziom skomplikowania i wielowymiarowości problemu pamięci 
oraz szerokie perspektywy badawcze antropologii kultury sprawiają 
jednak, że w ramach tej dyscypliny nie wypracowano jednego podejścia 
badawczego, które pozwoliłoby na całościową analizę zjawiska. Pamięć 
rozumie się w antropologii zarówno jako źródło, jak i jako przedmiot 
i narzędzie. We wszystkich przypadkach, w ramach nowego paradyg-
matu ukształtowanego na bazie hermeneutyki i postmodernizmu głów-
ny nacisk położony został na narracyjny wymiar pamięci.

 7 1  Ibidem, s. 63.
 7 2  Ibidem, s. 62.
 7 3  J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi..., s. 642.



56

L u c y n a  R a t k o w s k a - W i d l a r z

Lucyna 
Ratkowska-

-Widlarz 

Narratives 
(witnesses 

testimonies) 
in a cultural 

anthropologist’s 
workshop. 

Memory and 
anthropology

The article is divided into three parts. The first one (“The past is 
a foreign country [L.P. Hartley] History and Anthropology. Meeting 
points) is devoted to bringing history and anthropology of culture 
closer together, since in both of them a great deal of attention is 
paid to the issue of memory. In the second part (Problems with rela-
tions), by means of examples from ethnographical studies, we are 
presented with some of the difficulties that memory researchers can 
encounter when doing fieldwork. The last part of the text contains 
theoretical ponderings on the matter of memory as presented from 
the perspective of anthropology of culture. The problem of memory 
is discussed: the way it is understood by today’s anthropologists and 
what role it plays in the cognitive processes (memory as a source 
of anthropological knowledge, memory as a subject of knowledge, 
memory as a cognitive tool). 
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Zarówno teoria, jak i teoretyzowana praktyka wywiadu dziennikarskie-
go ma dość liczną reprezentację bibliograficzną, jest nieźle rozpoznana 
nie tylko przez medioznawców, genologów i językoznawców, lecz także 
przez mniej lub bardziej związanych z praktyką dziennikarską autorów 
podręczników1. Bez wielkiej pomyłki można powiedzieć, że popular-
ność wywiadu, w przeciwieństwie do różnych innych gatunków dzien-
nikarskich, raczej nie podlega modom i w swej ogólności utrzymuje 
się na wciąż niezmiennie wysokim poziomie. Nie można tego samego 
powiedzieć o przeżywającym zmienne koleje losu reportażu dzienni-
karskim, raporcie, eseju czy felietonie. Czasem teksty reprezentujące 
wymienione gatunki stają się bardziej popularne, znajdują i większe 
grono odbiorców, i wyraźnie liczniejsze i bardziej utalentowane grono 

 1  Bogatą bibliografię prac językoznawczych dotyczących wywiadu jako gatunku zain-
teresowany czytelnik znajdzie w książce M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004 
oraz w monografii M. Kity, Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja, Katowi-
ce 1998. Odwołania do podręczników dziennikarstwa i do tekstów pisanych przez 
dziennikarzy praktyków znajdują się dalej w całym tekście.
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twórców2, w innych okresach okazuje się, że piszących jest niewielu 
albo że czytelnicy niechętnie po dany gatunek sięgają.

Wywiad można rozumieć wielorako, za każdym razem jednak naśla-
duje on w swej komunikacyjnej głębi sytuację interakcyjną, która jest 
najbardziej naturalna dla wszystkich użytkowników języka: dialogu 
(rzadziej polilogu, choć i tak może się zdarzyć). Dzięki tej naturalności 
wywiad czerpie z żywiołu języka mówionego, potocznego, pozwala na 
przekazanie wielu skomplikowanych treści w sposób ciekawy i nienu-
żący, daje poczucie pewnej kontroli nad tekstem i oczywistości „płynię-
cia” wypowiedzi od jednego pytania do kolejnego. Współcześnie wzra-
sta popularność tego sposobu przedstawiania biografii ciekawych po-
staci poprzez przygotowywanie wywiadów-rzek (jest to bardzo często 
eksploatowana forma wywiadu, po którą chętnie sięgają dziennikarze 
chcący przygotować większy materiał na czyjś temat; zwykle skutkuje 
on publikacją książkową; doczekaliśmy się i cyklu programów telewi-
zyjnych o takim charakterze3, i serii książkowej4).

Maria Wojtak, zbierając dotychczasowe ustalenia dotyczące wy-
wiadu jako gatunku wypowiedzi, pisze: „wywiad prasowy jest definio-
wany jako przeznaczona do publikacji rozmowa dziennikarza z osobą 
publiczną. Niektórzy badacze zwracają uwagę na to, że termin wywiad 
może się także odnosić do sposobu zbierania informacji przez dzien-
nikarza […]. Pisząc o genezie wywiadu, zwraca się uwagę na jego po-
krewieństwo z dialogiem […]. Pierwszym wywiadem opublikowanym 
w prasie była rozmowa, jaką z poczmistrzem z Buffalo przeprowadził 
James Gordon Benett. Wydrukowano ten wywiad w «New York He-
rald» z 13 października 1835 roku”5.

 2  Na przykładzie polskiego dziennikarstwa moglibyśmy wskazać czy to renomowa-
ną szkołę publicystyki kulturalnej i felietonistyki okresu międzywojennego, polską 
szkołę reportażu reprezentowaną przez „trzy K”: Krall, Kapuściński, Kąkolewski, 
a także współczesną szkołę reportażu prasowego wykształconą i skupioną wokół 
„Gazety Wyborczej” (por. publikacje w książce: Reportaż bez granic? Teksty, warsztat 
reportera, zjawiska medialne, red. I. Borkowski, Wrocław 2010).

 3  Najpopularniejszy jest na pewno cykl Rozmów na koniec wieku i Rozmów na nowy 
wiek Piotra Mucharskiego i Katarzyny Janowskiej.

 4  Mam na myśli cykl wywiadów-rzek publikowany przez krakowskie Wydawnictwo 
Znak.

 5  M. Wojtak, op. cit., s. 239; por. Z. Bajka, Historia mediów, Kraków 2008, s. 247.
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Wywiad dziennikarski to przede wszystkim tajemnica spotkania 
dwóch, a może nawet trzech światów. W rozdziale zatytułowanym meta-
forycznie „Aktorzy wywiadu” pisze o tym szczegółowo i bardzo przejrzy-
ście autorka podstawowego na gruncie polskim opracowania o wywiadzie 
jako gatunku Małgorzata Kita6. Pokazuje, jak rozkładają się obowiązki 
i zadania, które w trakcie przygotowania wywiadu stają przed poszcze-
gólnymi biorącymi w nim udział osobami (odbiorców nie wyłączając).

Bogactwo wywiadu jako tekstu dziennikarskiego i jego atrakcyjność 
dla odbiorców bierze się z nakładania się na siebie perspektyw: punktu 
widzenia i poglądów udzielającego wywiadu na obraz świata, z jakim 
przychodzi do niego zadający pytania dziennikarz, a potem obie te per-
spektywy, niejako uśrednione w zbudowanym wspólnie z pytań i odpo-
wiedzi świecie, rzutowane są na perspektywę odbiorczą czytelnika. Wy-
wiad owocuje dzięki temu niezwykłym kolażem barw, nastrojów, odczuć 
w przebiegu rozmowy i czasie lektury. Przez ową komunikacyjną natural-
ność wywiad bywa postrzegany jako gatunek łatwy w realizacji warszta-
towej. Okazuje się jednak, że ani nie ma tu prostych recept, które zapew-
niają autorski sukces, ani zawsze sprawdzalnych w skuteczności reguł. 
Pisze się o tym rzadko, jeśli już, to raczej w tekstach warsztatowych, pub-
likowanych przez przeprowadzających wywiady dziennikarzy o uznanym 
w tym zakresie dorobku. Częściej podkreśla się same zalety wywiadu jako 
gatunku i wskazuje na swoistą gwarancję sukcesu, jaka jest weń rzekomo 
wpisana. Trzeba też dodać, że młodzi adepci sztuki dziennikarskiej nawet 
w renomowanych podręcznikach, które im się przedkłada licznie ostatnio 
w tłumaczeniach z języka angielskiego, mogą się spotkać z wydawałoby się 
bardzo zachęcającym, a tak naprawdę bardzo upraszczającym problem, 
kwitowaniem sprawy: „Zredukowane do elementów zasadniczych, prze-
prowadzanie wywiadu nie mogłoby być łatwiejsze: zadawaj jasne pytania. 
Słuchaj odpowiedzi. Zachęcaj rozmówcę do dalszych wypowiedzi”7. I to 
(w podręcznikowym ujęciu) mogłoby być już wszystko. Tak nie jest. Jak 
pisze wybitna autorka wywiadów Barbara Hollender: „Znam tylko jed-
ną, kompletnie banalną receptę na udaną rozmowę: dobre przygotowanie 
plus ciekawość drugiego człowieka. A potem jeszcze umiejętność słucha-
nia i intuicja. Ta recepta sprawdza się zarówno wówczas, gdy rozmówca 

 6  M. Kita, op. cit., s. 79–110.
 7  S. Adams, W. Hicks, Wywiad dziennikarski, Kraków 2007, s. 9. 
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ma dla dziennikarza dużo czasu, jak i przy wywiadach, które mają trwać 
zaledwie pół godziny”8. Dla dziennikarza-praktyka liczy się coś innego 
niż tylko czytelny podział ról i naturalność dialogu. Praktyka dzienni-
karska skutkuje bowiem przeniesieniem akcentów: to cel wywiadu jest 
istotny (odkrycie człowieka), a by go zrealizować, trzeba być do wywiadu 
przygotowanym. Najistotniejsze jest to, co przed samym spotkaniem, to, 
jakiej jakości fundament do interakcji z umówionym rozmówcą zafundu-
je rozmowie poprzez swoją kompetencję, rozeznanie, oczytanie, wrażli-
wość i pracowitość sam dziennikarz. Wydaje się, że spotykanie się z ludź-
mi i rozmawianie z nimi musi być poprzedzone dojrzewaniem i dopiero 
w którymś momencie, gdy ta ogólnoludzka dojrzałość osiągnie wartość 
krytyczną, która pozwala wejść w sensowny dialog z rozmówcą, można 
zaczynać przeprowadzać wywiady.

Wywiad dziennikarski – tak objaśnia się tę kwestię podczas zajęć 
warsztatowych z dziennikarstwa prasowego – rodzi się trzy razy: gdy 
wybiera się temat i rozmówcę, gdy się z nim spotyka i prowadzi rozmo-
wę oraz gdy się pracuje nad tekstem do publikacji.

1. Wybór tematu i rozmówcy
Wybór tematu wywiadu, to jest stematyzowanie głównego wątku spot-
kania dziennikarza z osobą, która udziela wywiadu, może być związany 
z jakimś interesującym wydarzeniem, rocznicą, newsem, który rodzi 
potrzebę pogłębienia i dookreślenia poprzez dłuższą rozmowę ze spe-
cjalistą. Temat może zostać narzucony przez redakcję. Wtedy to rolą 
dziennikarza jest znalezienie odpowiedniego partnera do przeprowa-
dzenia wywiadu, specjalisty, źródła wiedzy, osoby, która będzie umiała 
sprostać informacyjnym, merytorycznym oczekiwaniom zamawiają-
cego tekst. W innych wypadkach oczekiwaniem dysponenta miejsca 
w medium jest otrzymanie do publikacji wywiadu ze wskazaną osobą, 
a temat określa dziennikarz. Zdarza się, że to sam dziennikarz (zarów-
no pracujący w redakcji, jak i freelancer) proponuje publikację wywiadu 
na wybrany przez siebie temat z wybranym rozmówcą. 

Sama decyzja o wyborze rozmówcy i tematu tekstu jest istotna, gdyż 
już na początku określa ona to, z jakim wyobrażeniem, oczekiwaniami 

 8  B. Hollender, Agenci wywiadu, „Press”, luty 2009, s. 31. 
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i wstępnym zarysem dialogu dziennikarz będzie organizował spotka-
nie. Jest ono zwykle poprzedzone zarówno researchem na temat osoby, 
z którą wywiad będzie prowadzony, jak i przygotowaniem merytorycz-
nym dziennikarza do spotkania, poszukiwaniem informacji na tematy, 
o które chce zapytać, zorientowaniem się w dorobku profesjonalnym 
osoby, z którą chce się rozmawiać, prześledzeniem wcześniejszych 
tekstów na dany temat lub tekstów o osobie, z którą będzie rozmo-
wa9. Jak przyznaje wybitna dziennikarka, autorka wielokrotnie nagra-
dzanych wywiadów, Katarzyna Bielas: „Do wywiadu czytam książki, 
przesłuchuję płyty, oglądam filmy […]. Dzwonię też do znajomych mo-
ich rozmówców […] bardzo ważne są dla mnie wycinki prasowe z róż-
nych lat”10. Oczywisty wydaje się również fakt, że sytuacja wywiadu 
jest odmienna od reporterskiej, newsowej pracy dziennikarskiej także 
i pod tym względem, że wyklucza pośpiech czy naleganie, by wywiad 
został udzielony w bardzo krótkim czasie, bez możliwości przygotowa-
nia się do niego, przemyślenia zarysowanego przebiegu rozmowy, także 
– ewentualnego wzięcia pod uwagę limitu czasowego na dopracowanie 
materiału, kolejne spotkania, uzupełnienia czy procedurę pracy redak-
cyjnej i autoryzacji materiału (mogą się rzecz jasna zdarzyć dyktowane 
rozmaitymi okolicznościami wyjątki). Dziennikarze pracują dzisiaj co-
raz szybciej, a więc każde takie swoiste spowolnienie jest dla nich auten-
tycznym wyzwaniem: organizacyjnym i mentalnym. Autor genialnego 
zbioru rozmów ze zbrodniarzami nazistowskimi Co u pana słychać?11, 
Krzysztof Kąkolewski, tak wspomina przygotowania do spotkań z roz-
mówcami: „Dwa lata siedziałem z tłumaczami w archiwach. To była 
mozolna praca. Studiowałem, czytałem, porównywałem”12. Na żmud-
ność i długotrwałość przygotowań do spotkania zwraca uwagę wielu 
dziennikarzy. Na pewno jest to jedna z cech wyjątkowych tego obszaru 
profesji dziennikarskiej, w której presja czasu, jak wspomniałem, jest 
dziś niemal bezwyjątkowa. 

 9  Dla B. Hennessy’ego przestudiowanie wcześniejszych materiałów dziennikarskich 
o postaci jest w ogóle kluczowe w przygotowaniu się do rozmowy, por. B. Hennessy, 
Dziennikarstwo publicystyczne, Kraków 2009, s. 259–260. 

 1 0  K. Bielas, Dać głos ludziom, „Press”, grudzień 2007, s. 60.
 11  K. Kąkolewski, Co u pana słychać?, wyd. I, Warszawa 1975 (w kolejnych wydaniach 

uzupełniane o dodatkowe rozmowy).
 1 2  Idem, Futro z szakala, „Press”, kwiecień 2010, s. 58.
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Część wstępna przygotowania się do rozmowy wymaga od dzien-
nikarza wzięcia pod uwagę szerszego horyzontu czasowego, zde-
cydowania się na spotkanie raczej we wskazanym przez rozmówcę 
miejscu i wspólnie umówionym czasie. Z przewagą rozmówcy, który 
decyduje o kwestiach organizacyjnych oraz w ogóle o tym, czy do 
spotkania dojdzie, nad dziennikarzem, też może być jednak różnie, 
jak wspomina autorka wywiadów z politykami, Marta Kossecka: „Pół 
roku czekałam na rozmowę z wysoko postawionym urzędnikiem 
państwowym. Sprawa wydawała się beznadziejna. Nagle jego noto-
wania gwałtownie spadły i wtedy niespodziewanie zadzwonił rzecz-
nik urzędnika z wiadomością, że mogę zrobić wywiad”13. Wyliczone 
wyżej uwarunkowania osobistego spotkania z udzielającym wywia-
du i przeprowadzenie go metodą bezpośrednią są istotne. Wywiady 
przeprowadzane telefonicznie sprowadzać się mogą tylko do krótkich 
jednowątkowych rozmów – można w ten sposób uzyskać opinię roz-
mówcy na temat wydarzenia, poznać jego najbliższe plany zawodo-
we czy poprosić o ocenę jakiegoś bieżącego zdarzenia; tego rodzaju 
materiał można ukształtować w formę rozmowy: pytań dziennikarza 
i odpowiedzi rozmówcy, najczęściej z samodzielnym tytułem i foto-
grafią udzielającego wywiadu (co jest warunkiem publikacji wywiadu 
jako takiego), nie będzie on jednak stanowił takiej reprezentacji ga-
tunku, którą tutaj mamy na myśli. Brendan Hennessy w podręczni-
ku dziennikarstwa publicystycznego wylicza wiele typów wywiadów, 
choć wskazuje jednoznacznie, że to wywiad prowadzony metodą 
bezpośrednią jest najdoskonalszy, jest realizacją wzorca gatunkowe-
go (poza nim pisze także o możliwości przeprowadzenia wywiadu 
listownie, e-mailowo i telefonicznie)14.

2. Techniki prowadzenia rozmowy
Pisząc o wywiadzie dziennikarskim, myślę o takiej jego warsztatowej 
definicji, która wskazuje, że jest to pogłębiona, wielowątkowa i w jakimś 
jednak stopniu partnerska rozmowa, w której to oczywiście udzielający 
wywiadu stanowi podstawowy obiekt zainteresowania i źródło wiedzy, 

 1 3  M. Kossecka, Jak rozbieram polityków, „Press”, październik 1998, s. 42.
 1 4  B. Hennessy, op. cit., s. 256–259.



63

W s p ó ł c z e s n y  p r a s o w y  w y w i a d  d z i e n n i k a r s k i . . .

ale dziennikarz nie jest tylko tym, który zadaje pytania15. Instruktyw-
na wydaje się wypowiedź Anny Matei o przygotowaniach i o przebiegu 
wywiadu z Ewą Szumańską: „To miał być wywiad o Młodej Lekarce 
– bohaterce skeczu pisanego przez ponad 30 lat przez Ewę Szumańską 
dla Polskiego Radia. Powstała rozmowa o umiejętności odchodzenia 
z klasą, o odwadze sprzeciwu w sytuacji, kiedy jakiegokolwiek dal-
szego ciągu już być nie powinno, o wierności sobie, o świadomości, 
że choć pewnych rzeczy zmieniać nie sposób, nie ma powodu, by się 
temu, co nieakceptowalne, podporządkowywać […]. Spotkałyśmy się 
na początku czerwca we Wrocławiu w mieszkaniu pani Ewy. Spotka-
nia były wielogodzinne. Wywiad w ostatecznej postaci był gotowy pod 
koniec lipca”16. Sprawny dziennikarz pełni podczas spotkania funkcję 
organizatora rozmowy, czasem osoby, która uzupełnia wypowiedzi, 
steruje przebiegiem dialogu, inicjuje pojawianie się nowych wątków. 
Dzięki temu powstaje tekst, który będzie naturalnie odbierany przez 
czytających. Otrzymują oni sygnał, że pytający w ich przecież imie-
niu dziennikarz jest dobrze przygotowany do rozmowy, kompetentny. 
Wyróżnia się tu kilka strategii, jakie przybierają dziennikarze wobec 
osób, z którymi przeprowadzają wywiady (nazwy mówią same za sie-
bie i nie wymagają, jak sądzę, uszczegółowień): pośrednik; pośrednik-
pomocnik; partner-uczeń; partner-ekspert; partner-reprezentant opi-
nii publicznej17. 

W podręcznikach i tekstach poradniczych dotyczących technik pro-
wadzenia wywiadu podkreśla się zwykle, że dziennikarz nie powinien 
przychodzić na spotkanie z gotowym szczegółowym schematem roz-
mowy, wyreżyserowanym scenariuszem, listą wypunktowanych pytań. 
Takie sztywne przygotowanie utrudnia wejście w dialog, zwalnia także 
ze słuchania odpowiedzi i dostosowywania dalszego przebiegu dialogu  

 1 5  Wywiad jest rozumiany wielorako: jako technika zdobywania przez dziennikarzy 
informacji w ogóle, jako ustalanie przebiegu zdarzeń w pracy reporterskiej, jako spo-
sób prowadzenia i rejestrowania dyskusji, rozmowy, debaty, może też być elementem 
talk-show, podstawowym sposobem realizacji relacji między dziennikarzem i źród-
łem wiedzy podczas konferencji prasowej i czynności z zakresu public relations. Por. 
Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006, s. 236–237.

 1 6  A. Mateja, Już po wszystkiem, Grand Press 2007, „Press”, styczeń 2008, s. 44.
 17  Z. Bauer, Wywiad prasowy. Gatunek i metoda, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, 

red. Z. Bauer i E. Chudziński, Kraków 2000, s. 195–196.
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np. do jakiejś zaskakującej wypowiedzi, pojawienia się nowego, nie-
przewidzianego wątku, który warto byłoby uzupełnić, uszczegółowić, 
rozszerzyć. Coraz mniej popularne wydają się wywiady w formie kwe-
stionariuszy (zdań do dokończenia lub listy powtarzających się dla ko-
lejnych osób tych samych pytań). Natłok i różnorodność informacji jest 
przeszkodą w kolekcjonowaniu i porównywaniu kolejnych formularzy, 
a tylko taka kolekcja staje się instruktywna dla biorącego udział w tej 
swoistej grze salonowej czytelnika. 

Elastyczność podczas przebiegu rozmowy gwarantuje dziennika-
rzowi dobre ogólne przygotowanie do rozmowy, którego dokonuje 
się, jak już wspominałem, przed spotkaniem. Podobnie w podręcz-
nikach zawodu dziennikarskiego pisze się, by unikać emocjonalnego 
stosunku do rozmówcy i tematu, w tym rozumieniu, by dziennikarz 
był raczej chłodnym profesjonalistą, a nie gorącym wyznawcą, który 
najpierw udowadnia, jak bardzo cieszy się z tego, że może przepro-
wadzić wywiad i jak wielki to dla niego zaszczyt (jest to domeną 
dziennikarzy telewizyjnych rozmawiających w relacji na żywo z cele-
brytami). Nie powinien też być zbyt napastliwy, krytyczny, wchodzić 
w ostre polemiki z udzielającym wywiadu, przerywać. Tu uwidacznia 
się – słabo eksponowana w dotychczasowych opracowaniach doty-
czących wywiadu – różnica w technikach jego prowadzenia (lub mo-
dach na nie) pomiędzy dziennikarstwem prasowym a telewizyjnym 
(szczególnie gdy wywiad prowadzony jest na żywo, np. jest rozmową 
z zaproszonym do studia gościem). Wydaje się, że cechą wywiadu 
prasowego jest pogłębienie tematu, samo spotkanie dziennikarza 
z udzielającym wywiadu w większym stopniu jest organizowane na 
zasadach i warunkach tego drugiego, w większej mierze też działa tu 
moc kontaktu osobistego, którego nie śledzą (tzn. nie zniekształcają) 
kamery i towarzyszące nagraniu osoby trzecie. To istotne, bo taka 
kameralność może przyczynić się do większej otwartości (naturalno-
ści?) ze strony udzielającego wywiadu, a dziennikarza nie prowokuje 
do nieprofesjonalnej, ale przecież ludzkiej chęci pokazania się, za-
błyśnięcia ciętą ripostą czy udowodnienia przewagi nad rozmówcą. 
Można w tym momencie zarzucić mojemu wywodowi swoisty idea-
lizm, jeśli wspomni się na słowa, które w podręczniku Dziennikar-
stwo – teoria i praktyka cytuje Tony Harcup: „Pewnie, umiejętności 
pisania i relacjonowania są istotne, ale nie zajdziesz daleko, jeśli nie 
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jesteś wścibskim sukinsynem”18. W polskiej kulturze zawodu dzien-
nikarskiego wciąż jednak wcale nie są wyjątkiem takie postawy, któ-
re, ilustrując rzecz anegdotą, przytacza Karolina Morelowska, autor-
ka wywiadu-rzeki z ks. Adamem Bonieckim, emerytowanym redak-
torem naczelnym „Tygodnika Powszechnego”: „przypominam sobie 
wykrzykiwane do mnie przez Marka Edelmana słowa: «Jaka ty jesteś 
głupia! O czym ja w ogóle mogę z wami wszystkimi rozmawiać?!». 
Chwilę po nich, aby załagodzić emocje, drzwi do pokoju, w którym 
rozmawiam z Panem Doktorem, uchyla Paula Sawicka, uśmiecha się 
i mówi: «Proszę się nie denerwować, nie brać tych słów do siebie. Pan 
Doktor każdego podobnie komplementuje». W myślach powtarzam 
sobie: «Tak, wiem, słyszałam», ale… przecież, w gruncie rzeczy, to 
one są prawdziwe”19. Tak się instruktywnie dobrze składa, że w pol-
szczyźnie o sytuacji rozmowy z dziennikarzem na użytek później-
szego obszernego tekstu mówimy, używając konstrukcji: „udzielanie 
wywiadu”. Dobrze to wyrażenie ujmuje relacje pomiędzy dziennika-
rzem, tym, który otrzymuje, a rozmówcą, tym, który z jakiejś pełni, 
jakiegoś bogactwa udziela – siebie, biografii, wspomnień, wiedzy. 

Jednocześnie trzeba podkreślić, że moc komunikacyjna wywiadu 
jest rozłożona nierównomiernie. Pozornie wydawać się może, że to 
osoba, która spotyka się z dziennikarzem (przecież raczej nie z włas-
nej chęci, nie na własną prośbę itd.) jako znawca danego tematu czy 
dysponent własnej biografii, będzie miała zdecydowaną przewagę nad 
dziennikarzem. Tak się jednak nie dzieje do końca. Moc komunikacyj-
na w większej mierze przypisana jest dziennikarzowi – jako znającemu 
z góry choćby zarys przebiegu rozmowy, autorowi pytań, które pod-
czas spotkania padną, późniejszemu redaktorowi całości (co nie stoi 

 1 8  Tę prawdę odkrywa przed czytającymi Dimon Hattenstone, a Bill Grundy w wy-
wiadzie z członkami Sex Pistols zachęcał ich do kolejnych wypowiedzi ponaglenia-
mi: „No, dalej – macie jeszcze pięć sekund. Powiedzcie coś skandalicznego”, por. 
T. Harcup, Dziennikarstwo – teoria i praktyka, Łódź 2010, s. 159 i 161. Warto się do 
tej pracy i do dziennikarstwa brytyjskiego odwoływać, gdyż z jednej strony w po-
wszechnym mniemaniu jest ono tym, które ustala standardy jakości w tej profesji, 
z drugiej w wielu refleksjach po aferze podsłuchowej tabloidu „News of The World” 
pojawia się dyskwalifikacja drogi, którą obrało dziennikarstwo na Wyspach.

 1 9  K. Morelowska, Trzeba czasem zażartować. Alfabet księdza Bonieckiego, Warszawa 
2011, s. 10.
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w sprzeczności z tym, że udzielający wywiadu wciąż jeszcze zgodnie 
z obowiązującym w Polsce prawem jest ostateczną instancją dysponu-
jącą swoją mową niezależną i to on decyduje, czy zgadza się na publika-
cję wypowiedzianych przez siebie podczas spotkania do dziennikarza 
słów, czy nie). 

Może się tak zdarzyć, że trafi się na miernego pod względem war-
sztatowym dziennikarza. Ale tacy się także zdarzają. Dziennikarz może 
być podczas prowadzenia wywiadu niekompetentny, może być nieprzy-
gotowany, zadawać naiwne lub nietrafne pytania, czasem po prostu nie 
rozumieć zawiłości sprawy i tego, co słyszy. Może tak się zdarzyć, gdyż 
zakładamy, że udzielający wywiadu, skoro się na spotkanie zgodził, nie 
przerwie go w którymś irytującym dla siebie momencie, nie wyrzuci 
dziennikarza za drzwi. Sytuacja rozmowy między redaktorem a oso-
bą udzielającą wywiadu ma w sobie także coś ze sceny komunikacyj-
nej egzaminu: jedna ze stron zadaje pytania i oczekuje na nie satys-
fakcjonującej ją odpowiedzi, a w ostateczności to ona właśnie ocenia, 
czy odpowiedź jest wystarczająca. Pamiętajmy, że (piszę to intuicyjnie, 
badania na taki temat byłyby bardzo utrudnione), postacią centralną 
w wywiadzie jest osoba, która wywiadu udziela, nie zaś dziennikarz, 
który wywiad przeprowadza. Składa się na to i eksponowanie danych 
osobowych bohatera tekstu, i przynależny tekstowi wizerunek wypo-
wiadającego się, i to, że jest on naturalnym źródłem i istotą całej kon-
sytuacji rozmowy. Gdyby go zabrakło, wywiadu by po prostu nie było. 
To eksponowanie udzielającego wywiadu nakłada na niego niezwykłe 
zobowiązania.

Wydaje się, że osoby z niejakim doświadczeniem w udzielaniu wywia-
dów zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nich ciąży. Dlatego 
nie w wyniku przewrażliwienia czy przesadnej troski o swój wizerunek 
uważnie udzielają odpowiedzi na kolejne pytania, są ostrożne, stremo-
wane. Zdają sobie bowiem sprawę z tego, że finalnie to one, nie dzien-
nikarz (oczywiście, nie w znaczeniu odpowiedzialności prawnej, tylko 
wizerunkowej), ponoszą odpowiedzialność za tekst, jego jakość, ewen-
tualne błędy, które się w nim pojawią. Odbiorca przypisuje je temu, kto 
udziela wywiadu, nie dziennikarzowi. Co bardzo istotne, wywiad jest 
postrzegany jako gatunek subiektywny, w którym tematyzacja: wiedza 
udzielającego odpowiedzi albo on sam (jako bohater tekstu) wpływają 
na to, że jest to tekst widziany z osobliwego punktu widzenia: „Wywiad 
jako gatunek i forma interakcji werbalnej jest typem tekstu, w którym 
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w sposób szczególnie wyrazisty, wynikający z jego istoty, manifestuje 
się subiektywność. Ma ona tu szczególny udział z tej zasadniczej racji, 
że wywiad stanowi prezentację i – może nawet w większym stopniu 
– autoprezentację jednego uczestnika”20. Wystarczy zajrzeć do reno-
mowanego tygodnika opinii, jakim jest na polskim rynku prasowym 
„Polityka”. W każdym numerze znajdziemy kilka wywiadów, ale tylko 
jeden z nich w jakiejś mierze eksponuje dziennikarza, który rozmowę 
przeprowadza: to cykl (zresztą publikowany w tej formie bodaj od po-
czątku 2011 r.) Rozmowy Żakowskiego. 

Spotkanie dziennikarza z osobą, która udziela wywiadu, obwaro-
wane jest kilkoma niezbywalnymi zasadami, o których wspomina się 
w podręcznikach warsztatu dziennikarskiego. Zwykle pisze się tam, że 
należy pamiętać, by rozmowa była rejestrowana (nagrywana), o czym 
trzeba rozmówcę uprzedzić, a samo nagrywanie zacząć wcześniej niż 
zadawanie konkretnych pytań, tak aby rozmawiający mógł się oswoić 
z rejestracją i przywyknąć do tego, że jest nagrywany. Nie dla wszyst-
kich jest to zabieg oczywisty, często początek rejestracji powoduje, że 
rozmówca się denerwuje, krępuje, stara się wyszukiwać słowa, co spra-
wia, że jego wypowiedź traci na żywiołowości i naturalności. 

Rejestracja zapewnia dziennikarzowi dostęp do szczegółów wypo-
wiedzi, ale – jak podpowiadają praktycy – nie zastąpi notowania na 
bieżąco kolejnych wypowiedzi rozmówcy. Zwykle więc poza nagrywa-
niem powinno się sporządzać notatki z rozmowy, zapisując najistot-
niejsze kwestie: pozwalają one uchwycić główny sens rozmowy, w sy-
tuacji awarii sprzętu dają dostęp do podstawowego schematu rozmowy 
i możliwość rekonstrukcji przynajmniej części wypowiedzi, podczas 
samego spotkania rozładowują napięcie, dając mówiącemu sygnał, że 
dziennikarz jest zainteresowany, zapisuje to, co jest istotne w wypo-
wiedzi, nie tylko biernie słucha, ale i aktywnie włącza się w twórczy 
wysiłek mówiącego. Już na początku wspomniałem, że nie ma reguł, 
które działają bezwyjątkowo. Może się zdarzyć, że trafi się na rozmów-
cę-wykładowcę lub nauczyciela. Wtedy notowanie jest samobójcze, 
mówiący zwalnia, zagląda przez ramię, przechodzi w tryb dyktowania. 
Nie ma dobrej rady na to, co w takiej sytuacji zrobić: odłożyć długopis 
i słuchać? Notować dalej, ryzykując zupełną nienaturalność tekstu?

 2 0  M. Kita, op. cit., s. 115.
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Otwarcie spotkania z umówionym wcześniej bohaterem tekstu trud-
no opisać w formie jednowymiarowego schematu. Czasem zmienia się 
przygotowany wcześniej scenariusz, gdyż okoliczności, z jakimi styka 
się przychodzący na spotkanie dziennikarz nie pozwalają rozpocząć 
rozmowy tak, jak chciał. Życie obfituje tu w wiele zaskakujących sy-
tuacji, a one mogą stać się np. ciekawym początkiem rozmowy, która 
finalnie trafia na łamy w formie, która w ogóle nie miała się tak ukształ-
tować. Warto tu przywołać znakomity wywiad Angeliki Kuźniak z Her-
tą Mueller, późniejszą laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 
(wywiad był prowadzony wiosną 2009 r., a werdykt jury noblowskiego 
ogłoszono późną jesienią tegoż roku). Dziennikarka spotkała się z pisar-
ką w Berlinie, rozmowa zaczęła się od sesji zdjęciowej, zwyczajnie, przed 
blokiem, w którym Mueller mieszka. Pisarka wróciła z niej roztrzęsiona, 
przypomniała sobie bowiem traumatyczne spotkania z tajną rumuńską 
policją w czasach komunistycznych. Kuźniak wspomina tę sytuację tak: 
„Musiałam uspokoić jej nerwy, swoje nerwy i przeprowadzić rozmowę. 
Rozmawiałyśmy ponad dwie godziny. Okazała się bardzo ciepłą kobietą, 
ale nie chciała następnego spotkania, dlatego musiałam od razu zada-
wać konkretne pytania. W przeprowadzeniu wywiadu pomogło to ude-
rzenie flesza na początku. Od tego zdarzenia tekst się zaczyna, czyli 
«Pozwoliła pani zrobić sobie tylko dwa zdjęcia»”21. Dziennikarka nie 
mogła przewidzieć sytuacji, w której się znalazła. Musiała być elastycz-
na, reagować na wydarzenia, których była świadkiem i uczestnikiem. 
I tu po raz kolejny okazuje się, że kapitalne jest to wszystko, co dzieje 
się PRZED spotkaniem z rozmówcą. Kuźniak pisze z rozmowy z Hertą 
Mueller wybitny tekst dlatego, że jedzie na spotkanie z pisarką dosko-
nale przygotowana, nie traci rezonu i potrafi dostosować się do biegu 
zdarzeń. Dodajmy: pokazuje się jako osoba empatyczna, dostrzegająca 
w rozmówcy człowieka, a nie tylko źródło materiału dziennikarskiego. 
To się opłaca, bo udzielający wywiadu na pewno zareaguje pozytywnie 
na tego typu sygnały emocjonalne. Dzięki dobremu przygotowaniu do 
rozmowy Kuźniak może sobie pozwolić na odejście od przygotowanego 
schematu, na „uspokojenie nerwów” – gdyby była tylko wyćwiczona do 
przeprowadzenia tego konkretnego wywiadu, zapewne zignorowałaby 
to, co się dzieje i przystąpiła do czytania litanii pytań.

 2 1  A. Kuźniak, Przećwiczyłam śmierć, Grand Press 2009, „Press”, styczeń 2010, s. 42–43.
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Przeprowadzanie wywiadu prowadzi do finalnego sukcesu, gdy 
dziennikarz potrafi plastycznie dostosowywać się do konsytuacji, 
a sama scena prowadzenia wywiadu w jak największym stopniu przy-
pomina zwyczajną rozmowę. Laureatka kilku wyróżnień Grand Press 
(polskich nagród dziennikarskich) w dziedzinie wywiadu, Katarzy-
na Bielas, zdradza: „Poddaję się rozmowie, pozwalam na dygresje, 
ale potem wracam do głównego wątku. Wychwytuję nielogiczności, 
ale z nich nie rozliczam, człowiek ma prawo być niekonsekwentny, 
skomplikowany”22. Nie ma tu znaczenia, czy jest to wywiad prowa-
dzony dla osoby, czy dla sprawy (to dwa wyróżniane przez badaczy, ze 
względu na cel, klasyczne typy tego gatunku: wywiad zur Sache – in-
formacyjny, odnoszący się do faktów, zur Person – bliski sylwetce, pre-
zentujący osobę, jej postawy, poglądy, przekonania i opinie23). Ważne 
jest, by zachować naturalność podstawowej sceny komunikacyjnej, jaką 
jest dialog między dwiema osobami. To on warunkuje przebieg całego 
spotkania. Dlaczego wskazuje się na wagę słuchania wypowiedzi roz-
mówcy i trafnego rozpoznawania emocji, angażowania się w przebieg 
wypowiedzi, dopowiadania, uzupełniania, zadawania pytań pomocni-
czych? Doświadczenia poszczególnych dziennikarzy podpowiadają, że 
i samo spotkanie, i cały jego przebieg są po prostu nieprzewidywalne. 
I na tę cechę zwracają szczególną uwagę. Angelika Kuźniak i jej spotka-
nie z Hertą Mueller nie jest wyjątkiem. Karolina Wigura, laureatka na-
grody Grand Press za wywiad z Juergenem Habermasem, tak wspomi-
na przygotowania do rozmowy i samo spotkanie z filozofem: „Siedząc 
w samolocie do Essen, niemal trzęsłam się ze strachu. Po prawie dwóch 
latach starań o wywiad niemożliwe stało się wreszcie realne […]. Wy-
czuwając moje zdenerwowanie, szybko rozładował atmosferę, prosząc 
mnie, żebym opowiedziała o genealogii mojej rodziny. Potem sam zadał 
pierwsze pytanie w wywiadzie, twierdząc, że przede wszystkim intere-
suje go moje zdanie, bo to, co myślą młodsze pokolenia Europejczyków, 
będzie decydujące dla przyszłości Wspólnoty”24. Spotkanie z rozmówcą 
jest dla dziennikarza często, powinno być, zdarzeniem emocjonalnie, 

 2 2  K. Bielas, op. cit. 
 2 3  Por. M. Wojtak, op. cit., s. 240–241, tamże dodatkowe objaśnienia utartego na grun-

cie prasoznawstwa podziału na dwa typy wywiadu. 
 2 4  K. Wigura, Europę ogarnia przedśmiertny bezwład, Grand Press 2008, „Press”, sty-

czeń 2009, s. 45. 
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poznawczo istotnym. To jest bowiem spotkanie z człowiekiem, który 
będzie miał nam coś ważnego do przekazania. Takie podejście do tego 
zagadnienia jest częste w warsztatowych podpowiedziach, jakie można 
odnaleźć w podręcznikach dziennikarstwa.

Czasem, czego nie da się oczywiście w żaden instruktażowy spo-
sób spisać, trzeba też trafnie rozpoznać moment zawieszenia głosu 
i milczenia. W polskiej kulturze komunikacyjnej jest on zwykle krót-
kim sygnałem, po którym wiemy, czy nastąpi ciąg dalszy wypowiedzi, 
a więc, czy mamy do czynienia z pauzą głosową, czy też jest to za-
kończenie odpowiedzi na postawione pytanie, zamknięcie wygłaszanej 
przez uczestnika dialogu kwestii. W wypadku wywiadu trzeba zwa-
żać na nieco wolniejszy tok rozmowy i czekać dłużej, niż wskazuje na 
to zwykły nawyk komunikacyjny standardowej codziennej rozmowy. 
Milczenie bywa w sytuacji wywiadu potrzebnym dodatkiem, a nie kło-
potliwym balastem. Daje czas, by rozmówca sformułował dalszy ciąg, 
być może trudnej dla siebie, kwestii. Czasem jest też sygnałem pewne-
go niedosytu, mobilizującego rozmówcę do uzupełnienia wypowiedzi, 
która w jego odczuciu wydawała się już zamknięta. Katarzyna Bielas 
pisze o pewnym zdarzeniu z przeprowadzanego wywiadu tak: „czasem 
warto się nie odzywać. W rozmowie z lekarką z Siemiatycz Franceską 
Michalską nie mogłam dojść, jaki obraz Polski miała w głowie dziew-
czynka zesłana w 1936 roku z Ukrainy, spod polskiej granicy, do Ka-
zachstanu. Polski, której nigdy nie widziała. Zachodziłam temat z tej 
i z tamtej strony – nic do zapisania. W końcu zamilkłam, zupełnie 
się wyłączyłam. I nagle słyszę, jak moja 84-letnia rozmówczyni mówi, 
że czasem krowa wracała z Polski w chustce i swetrze. Jeśli niechcą-
cy przeszła przez granicę, Polacy nakładali na nią jakieś ubrania, ob-
wieszali torbami ze słoniną i naganiali z powrotem. Wiedzieli, że tam 
nędza i głód”25. Doskonale koresponduje z tym doświadczeniem tak-
że rada podręcznikowa: „Każdy wywiad w formie pisanej ma skupić 
się na osobie rozmówcy – tego spodziewają się czytelnicy (nawet wte-
dy, gdy wywiad przeprowadza osoba, którą również chętnie czyta się 
dla niej samej, jak dla jej rozmówcy)”26. Wydaje się, że wolniejszy tryb 
prowadzenia wywiadu, oczekiwanie, które powinno charakteryzować 

 2 5  K. Bielas, op. cit., s. 61.
 2 6  B. Hennessy, op. cit., s. 271.
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postawę dziennikarza, oczekiwanie na dopowiedzenie, wspomnienie, 
wyznanie, jest tym, co buduje właściwą hierarchię – wywiad skupia się 
na tym, kto go udziela.

W zwykłych warunkach pracy dziennikarskiej rozmowa, która sta-
je się punktem wyjścia do napisania wywiadu prasowego, jest jedno-
razowa. Bywa podstawą tekstu, który staje się wzorem pracy dzien-
nikarskiej (jak choćby przywołana wcześniej dwugodzinna rozmowa 
Angeliki Kuźniak z Hertą Mueller). Wywiady, które powstają podczas 
kilku kolejnych sesji, spotkań w różnym czasie, w odmiennych miej-
scach i okolicznościach czasowych, zwykle przeradzają się w obszerne 
wywiady-rzeki. Tekst gazetowy wymaga jednak pewnej ograniczoności 
miejsca. Jednorazowe spotkanie nakłada na dziennikarza obowiązek 
uważnego słuchania, doprecyzowywania i uzupełniania kwestii, które 
słyszy od rozmówcy. Będzie mógł je uzupełnić podczas dalszej pracy 
nad tekstem, dobrze jednak, gdy będą one wynikały z całej rozmowy, 
jaką prowadzi. Świadomie piszę tu o sytuacji rozmowy, nie zaś tylko 
zadawania pytań i egzekwowania odpowiedzi, gdyż dzięki dialogowi 
może dojść do sytuacji, w której obie strony współuczestniczą w budo-
waniu tekstu. Dzięki temu zaś odbiorcy wywiadu będą mogli odczytać 
pozytywne w odbiorze emocje kooperacji.

Praktycy wskazują dwa momenty, które powinny być szczególnie 
ważne dla prowadzącego rozmowę. Pierwszym z nich jest sytuacja, 
w której odpowiadający na pytanie dziennikarza z jakichś nieustalo-
nych powodów nie chce udzielić odpowiedzi. Znów pojawia się nam 
jako pewien wzorcotwórczy przykład scena rozmowy telewizyjnej, 
w której rzeczywiście najczęściej mamy do czynienia z walką między 
tym, kto nie chce odpowiedzieć, a dziennikarzem, który na udzielenie 
odpowiedzi nalega. Zupełnie inaczej – korzystniej dla merytorycznego 
wydźwięku całości materiału – jest w wywiadzie prasowym, czy bez 
takich rozgraniczeń – wywiadzie, który ma charakter profesjonalny.

Zdarza się, zapewne częściej niż z dziennikarskiej praktyki można by 
wnosić, że jedyną właściwą i do tego jedyną autentyczną odpowiedzią 
na postawione przez dziennikarza pytanie jest milczenie i/lub bezradne 
skwitowanie pytania stwierdzeniem: nie wiem. Ono więcej może wno-
sić do tekstu niż doprowadzenie rozmówcy do sytuacji, w której zmu-
szony jest odpowiedzieć: tak lub nie. Rozpowszechnia się obecnie ten 
styl, jakoby taka wyrazistość i jednoznaczność była prawdziwa, a nie-
zdecydowanie podejrzane. Ostrość ocen i zerojedynkowość odpowiedzi 
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jest w tej sytuacji chyba jednak wciąż cechą i domeną dziennikarstwa 
tabloidowego. Przy pytaniach istotnych dla tekstu, na które odpowiedź 
nie pada, gdyż rozmówca z jakichś powodów nie chce jej udzielić, za-
wsze trzeba brać także pod uwagę, że to nie kaprys z jego strony, ale np. 
że to nieumiejętność stawiania pytań powoduje, że nie otrzymujemy 
odpowiedzi. Wtedy warto poczekać, wrócić do tej kwestii, sformuło-
wać za jakiś czas pytanie nieco inaczej. Być może wtedy rozmówca się 
otworzy i udzieli nam satysfakcjonującej odpowiedzi. Podobnie uwa-
żają praktycy: „«Wywiadowca» musi mieć w sobie coś z psychologa. 
Trzeba wyczuć rozmówcę. Kiedy się zjeży, chwilowo odpuścić pytanie. 
Można, nawet należy wrócić do niego pod koniec rozmowy, gdy oswoi 
się z dziennikarzem, rozkręci, rozgrzeje, rozgada”27. Przeprowadzanie 
wywiadu jest swoistą próbą sił. Cytowana przez Marka Chylińskiego 
i Stephana Russ-Mohla wybitna polska dziennikarka, Teresa Torańska, 
mówi o niej tak: „Cały czas pilnujesz, jak daleko możesz się posunąć 
w danej chwili, jaka jest temperatura rozmowy, żeby cię ten ktoś nie 
wyrzucił”28.

Drugim momentem, który musi budzić czujność dziennikarza, jest 
kwestia prawdomówności rozmówcy, którą trzeba podczas prowadze-
nia wywiadu skontrolować. Zwykle wystarczą do tego proste i jedno-
znaczne pytania, na które pytający zna (ważne, by jedyną możliwą) 
odpowiedź. Stawia je jednak, by przekonać się, że rozmówca mówi 
prawdę. Problem pojawia się w momencie, gdy na takie oczywiste py-
tanie pada błędna odpowiedź (zakładamy, że dziennikarz wie, jaka jest 
poprawna). Wtedy niestety już na bieżąco trzeba decydować, jak się 
zachować. Jeśli kłamstwo nazwiemy wprost, możemy się spotkać albo 
z nerwową reakcją rozmówcy, albo z próbą tłumaczenia. Dalszy prze-
bieg dialogu wydaje się bardzo wątpliwy. Nie ma jednocześnie mowy 
o tym, by dziennikarz udawał, że nic się nie stało, skoro jednak przy-
łapał rozmówcę na kłamstwie. Najczęściej w takich razach stosuje się 
takie wyjście z sytuacji, które pozwala zachować mówiącemu twarz 
komunikacyjną: podaje się znaną sobie poprawną odpowiedź obudo-
waną zastrzeżeniem modalnym: chyba, prawdopodobnie lub wprowa-
dzeniem: z tego, co mi wiadomo… Dzięki temu rozmówca uzyskuje 

 2 7  M. Kossecka, op. cit., s. 44.
 2 8  Cyt. za: M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Warszawa 2007, s. 80.
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informację dotyczącą kompetencji dziennikarza, ale zarazem nie jest 
blokowany zarzutem kłamstwa. Podczas udzielania odpowiedzi na ko-
lejne pytania będzie się kontrolował i mówił prawdę lub, jeśli odpo-
wiedział błędnie nieświadomie, przez niestaranność, teraz już będzie 
się starał odpowiadać dokładnie na zadawane pytania. To sprawdzanie 
rozmówcy bywa, anegdotycznie, doprowadzane do skrajności. Ujawnia 
ją amerykański dziennikarz Lawrence Grobel z „The New York Times”, 
autor podręczników profesji dziennikarskiej: „Lubię stawiać rozmów-
ców w różnych sytuacjach. Sprawdzać ich, gdy opowiadają, co potrafią 
zrobić. Jeśli ktoś się chwalił, że gra świetnie w kosza, proponowałem 
mu krótki mecz na moim małym boisku koło domu”29.

3. Praca nad wywiadem jako tekstem do publikacji
Osobnym zagadnieniem jest kwestia autoryzacji tekstu, która zapew-
ne wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Wydaje się, że poza 
oczywistym aspektem formalnoprawnym istotne w tym miejscu jest 
co innego: wskazanie na to, że tekst wywiadu pisanego różni się od 
tekstu rozmowy, którą dziennikarz przeprowadził, oraz że udzielający 
wywiadu nie jest (i chyba nie powinien być) wyłączany z dalszej pracy 
nad tekstem. 

Wywiad prasowy jest, co bardzo często stanowi istotną przeszkodę 
do zaakceptowania jego ostatecznego kształtu, szczególnie przez tego, 
kto udzielał wywiadu, tekstem pisanym, który powstaje na podstawie 
przeprowadzonej przez dziennikarza rozmowy. Nie jest – co bardzo 
ważne – zapisem stenograficznym przebiegu rozmowy, nie oddaje jej 
chronologicznego przebiegu (nie musi go oddawać), nie musi odzwier-
ciedlać dokładnie całej sytuacji dialogu wraz z elementami konsytu-
acyjnymi, korektami podczas wypowiedzi, autokorektami mówiącego 
itd. Materia żywego języka, która tworzy się w trakcie spotkania, jest 
punktem wyjścia do twórczego opracowania przez dziennikarza. 

Maria Wojtak uważa, że podstawowym problemem jest zmiana 
układu komunikacyjnego z sytuacji wypowiadania kwestii DO KOGOŚ, 
z jaką ma do czynienia rozmówca i pytający go dziennikarz, na sytuację  

 2 9  Wygrywa dziennikarz, z Lawrencem Grobelem rozmawiała Renata Gluza, „Press”, 
maj 2007, s. 51.
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wypowiedzi przeznaczonych DLA KOGOŚ, jaka pojawia się, gdy z roz-
mowy powstaje tekst wywiadu do publikacji30. Barbara Hollender pod-
kreśla: „To nie jest zwykłe spisanie […]. Ludzie nie zawsze mówią pięk-
nie, często robią dygresje. Filmowe pismo «Empire» miało kiedyś zwy-
czaj drukowania rozmów wiernie spisanych, zamieszczano tam nawet 
jąkania w rodzaju «Eeee…». Całość była nie do czytania”31. Dodajmy tu 
jeszcze radę warsztatową, jaką w swoim podręczniku przytacza Brendan 
Hennessy: „Swoje wrażenia z przebiegu wywiadu należy zanotować jak 
najszybciej po jego zakończeniu, jeszcze przed przesłuchaniem taśmy, 
dopóki jeszcze mamy je świeże w pamięci. Czasem przychodzi wtedy do 
głowy dobry nagłówek lub wstęp”32. 

Rzecz jasna, wszelkie zmiany, praca redakcyjna, korekty formalne 
i stylistyczne są ograniczone do zakresu, który nie wkracza w faktogra-
ficzny kształt samego materiału. Dziennikarz nie może zmieniać wy-
powiedzi rozmówcy, użytych przez niego argumentów czy przykładów, 
do jakich się odwoływał podczas wypowiedzi. Może, a niekiedy musi, 
poza samym opracowaniem o charakterze językowym, selekcjonować 
i skracać niektóre kwestie, wybierać z kilku przykładów ten, który jest 
wystarczający i pełny, by dany problem naświetlić. Może w tekście wy-
wiadu umieścić np. jakąś ciekawą dygresję, która się pojawiła w czasie 
spotkania, ale może z niej, jeśli jest uboczna i nie jest niezbędna do 
zrozumienia całości wywodu, zrezygnować. Katarzyna Bielas, ujaw-
niając kulisy powstawania wywiadu z Agnieszką Wójtowicz-Vosloo, za 
który otrzymała nagrodę Grand Press w dziedzinie wywiadu za 2010 
rok, przyznała: „Dużo z tej opowieści wycięłam, żeby nie epatować czy-
telnika, zostało więc miejsce na inne tematy: determinację Agnieszki 
na drodze do zawodu oraz zaskakującą dla mnie opowieść o tym, jak 
niezmiernie trudna jest sytuacja kobiety, młodej cudzoziemki z Euro-
py, Polski w świecie filmu, w Hollywood”33.

W mojej warsztatowej ocenie dziennikarz może:
– wybrać te elementy, które uważa za istotne (pod względem fakto-
graficznym lub emocjonalnym) i, zmieniając kolejność wypowiedzi 

 3 0  M. Wojtak, op. cit., s. 266.
 3 1  B. Hollender, op. cit., s. 33.
 3 2  B. Hennessy, op. cit., s. 269.
 3 3  K. Bielas, Dziewczyna w kostnicy, Grand Press 2010, „Press”, styczeń 2011, s. 39.
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w stosunku do przebiegu samej rozmowy, umieścić je w incipicie tekstu 
przygotowywanego do druku lub w jego zakończeniu. Lawrence Grobel 
pisze o tym wprost: „Czasami w trakcie wywiadu niemal słyszę alarm 
w głowie i wewnętrzny głos szepce: to będzie świetne zakończenie. Za-
pisuję to wtedy i jak gdyby nigdy nic prowadzę wywiad dalej”34;
– łączyć krótkie, zdawkowe odpowiedzi rozmówcy w większe całości 
spięte jednym uogólnionym pytaniem (choć złożyły się one z krótkich 
odpowiedzi na serię kilku pytań pomocniczych);
– rozdzielać długie wypowiedzi, wprowadzając tak sformułowane 
wstawki o charakterze pytań, które będą pełniły funkcje organizacyjne 
w tekście, mimo że w samej rozmowie nie padły;
– porządkować tekst pod względem faktograficznym; czasem zdarza 
się, że rozmówca po jakimś czasie przypomina sobie jakiś ważny fakt 
albo w związku z jakimś bliskim elementem kojarzy wydarzenia inaczej, 
niż je wcześniej relacjonował; wtedy, jeśli dziennikarz uzna, że czytelnik 
nie będzie miał korzyści z przeczytania w tekście najpierw wersji sprzed 
przypomnienia sobie przebiegu zdarzeń, a następnie wersji skorygowa-
nej (czasem to może być istotne), może od razu w miejscu pierwszego 
pojawienia się danego wątku posłużyć się wersją ostateczną;
– wykorzystywać informacje uzyskane w trakcie rozmowy do przygo-
towania elementów o charakterze intertekstualnym, takich jak ramki, 
infografiki, cytaty wypowiedzi w postaci wrzutek.

Najistotniejszym zadaniem dziennikarza wydaje się na etapie przy-
gotowania tekstu do publikacji zadbanie o taką transpozycję materii 
żywego języka na tekst pisany, by to odbiorca, który nie słyszał rozmo-
wy ani w niej w żaden sposób nie uczestniczył, bez konsytuacji żywej 
rozmowy mógł zrozumieć całość wywodu. To tylko pozornie proste 
zadanie. Zdarza się – jest to moda tyleż trwała, co oceniana negatyw-
nie – że piszący usiłuje się ratować albo oddając we wprowadzeniu do 
tekstu konsytuację (gdzie rozmawia, o jakiej porze, w jakim nastro-
ju jest rozmówca) oraz wprowadzając do tekstu sygnały o charakterze 
emocjonalnym lub pozawerbalnym, które mają wskazać czytelniko-
wi reakcję rozmówcy (zamyślenie, śmiech, zastanowienie, wzrusze-
nie, zwykle określane czasownikami: śmieje się, zastanawia, płacze)35.  

 3 4  L. Grobel, Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza, Warszawa 2006, s. 198.
 3 5  Mamy wtedy do czynienia z wywiadem hybrydycznym, por. K. Wolny-Zmorzyński, 
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Takie wstawki są wątpliwe, gdyż odpowiedni ładunek emocjonalny 
tekstu powinien być oddany w jego warstwie merytorycznej i ukształ-
towaniu stylistycznym. To dzięki wprawnej umiejętności pisania teks-
tu dziennikarz powinien umieć oddać te momenty, które są najbardziej 
naładowane emocjami. Jeśli musi ratować się emotikonami, manifestu-
je swoją nieudolność. 

Kwestie prawne związane z autoryzacją tekstu są w tym opracowa-
niu pomijane, wykładnia prawa prasowego jest szeroko analizowana 
i cytowana, nie ma więc potrzeby, by raz jeszcze ją tutaj przytaczać. 
Należy jednak podkreślić, że sama idea autoryzacji tekstu (czyli pod-
dania tekstu pisanego wywiadu kontroli i ostatecznej akceptacji oso-
by, która go udzieliła) jest tylko jedną z funkcji (kontrolną) procesu 
pracy nad tekstem pisanym. Bardzo ważną jest też funkcja redakcyjna 
i korektorska, która choć zwykle pomijana w opracowaniach teoretycz-
nych, jest podnoszona przez praktyków. Piszą oni, że wywiad, który się 
rodzi na styku mówione/(za)pisane, wymaga kolejnego spotkania z au-
torem wypowiadanych, a następnie przez dziennikarza zapisywanych 
i porządkowanych słów. Katarzyna Bielas pisze: „na ogół próbuję nego-
cjować, wykładam kawę na ławę, o co chodzi, dlaczego ich wersja jest 
gorsza, sztywna, nielogiczna. W razie oporu proponuję walkę na argu-
menty, metodę «przekonujmy się nawzajem». Z różnym skutkiem”36. 
To fakt, że zdarzyć się mogą jakieś nieporozumienia: dziennikarz źle 
zrozumie użyty wyraz (przekręci go lub np. niepoprawnie zapisze uży-
te przez mówiącego nazwisko czy termin naukowy), dokonując skrótu, 
niezamierzenie zniekształci intencje mówiącego, pominie jakąś auten-
tycznie istotną dla wywodu, a błahą z punktu widzenia niespecjali-
sty kwestię. Bardzo ważną sprawą wydaje się także dopuszczalny sto-
pień ingerencji w napisany na podstawie rozmowy przez dziennikarza 
tekst. Pamiętajmy, że będąc dziełem wspólnym (udzielającego wywiadu 
i dziennikarza), jest on sygnowany nazwiskiem tego, kto go do druku 
podał. Nie jest więc tak, że udzielający wywiadu ma jedyne i ostateczne 
prawo do decydowania o końcowym kształcie tekstu, poza rzecz jasna 
egzekwowaniem swojego prawa do podejmowania decyzji o zezwoleniu 

A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, War-
szawa 2006, s. 116.

 3 6  K. Bielas, Dać głos ludziom…, s. 62.
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lub niewyrażeniu zgody na publikację tekstu w ogóle lub w kształcie, 
który nadał mu dziennikarz. Anegdotycznie wspomina Marta Kosse-
cka: „Sporny fragment wywiadu z Marianem Krzaklewskim udało mi 
się zachować dzięki temu, że kiedy on chciał go skreślić, a ja z miną 
niewiniątka wyznałam: «Nie mogę panu, panie przewodniczący, tak do 
końca ulegać»”37. Bywa że tekst przedłożony do autoryzacji wraca do 
dziennikarza napisany niejako od nowa, nieprzypominający nie tylko 
tego, który dziennikarz przygotował, ale też nijak mający się do roz-
mowy, która miała miejsce (dziennikarz nie zadawał pytań, które się 
w tekście pojawiają, a rozmówca wcale takich treści w odpowiedzi nie 
wygłaszał). Wtedy decyduje nie tylko wola dysponenta mowy nieza-
leżnej, ale i dziennikarza, który może wycofać tekst z publikacji, gdyż 
nie odzwierciedla on intencji rozmowy i przebiegu samego spotkania. 
Są to wypadki rzadkie, ale szczególnie w dobie pośredniczenia między 
udzielającymi wywiadów a dziennikarzami przez specjalistów public 
relations czy managerów wizerunku, mogą się zdarzać. Przytoczone 
wyżej uwagi dotyczące autoryzacji są oczywiście istotne tylko na grun-
cie polskim, gdzie obyczaj (i prawne obwarowania) autoryzacji funkcjo-
nują. Przytoczmy odpowiedź, jakiej na pytanie, czy Lawrence Grobel 
przeprowadziłby wywiad z gwiazdą, która zażyczyłaby sobie, by po na-
pisaniu a przed drukiem, tekst zobaczyć: „Jeżeli rozmówca stawia taki 
warunek, moja odpowiedź brzmi «nie». Ponieważ nie jestem sekretar-
ką, tylko dziennikarzem”38. To jest postawa, która mogła się ukształ-
tować na gruncie zachodnioeuropejskim, gdzie nie ma w ogóle mowy 
o kontakcie z tekstem osoby udzielającej wywiadu między czasem roz-
mowy a publikacją materiału.

W podsumowaniu warto podkreślić, że czas prowadzenia wywiadu 
– rozumianego i jako długa, wielowątkowa rozmowa dziennikarza z wy-
branym bohaterem, i jako narzędzie pracy dziennikarskiej, ustalania 
i potwierdzania faktów, zbierania informacji potrzebnych do przygo-
towania różnego typu tekstów – jest tym momentem, w którym repre-
zentant mediów ma istotny, osobisty kontakt z reprezentantem świata 
odbiorców swojej pracy. Bardzo trafną uwagę można znaleźć w pod-
ręczniku, który S. Adams i W. Hicks poświęcają właśnie wywiadowi  

 3 7  M. Kossecka, op. cit., s. 44. 
 3 8  Wygrywa dziennikarz…, s. 54.
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jako gatunkowi dziennikarskiemu. Zwracają oni uwagę przede wszyst-
kim na tę istotną cechę spotkania dziennikarza i „zwykłego człowie-
ka”, która ma, rzec można, wymiar ekologiczny. Nie niszcz środowiska, 
w które wkraczasz, by inni mogli się nim cieszyć, jeśli trafią tam po tobie: 
„Przeciętny człowiek, który udziela wywiadu tylko raz w życiu, opowie 
o tym doświadczeniu prawdopodobnie trzydziestu innym osobom, co 
oznacza, że każdy przypadek braku profesjonalizmu sprawia, że wszy-
scy dziennikarze spadają w dół listy osób godnych zaufania, ryzykując 
znalezienie się na pozycji niższej nawet niż agenci nieruchomości”39.

● ● ● ● ● ●

 3 9  S. Adams, W. Hicks, op. cit., s. 174.

Igor Borkowski

Contemporary 
journalist interview 
in print: techniques 

of conducting, editing 
and publishing

A journalist interview is a well established and described genre. In 
many journalism textbooks it is recognized as highly important, 
as interview technique is both the key to acquiring information by 
a journalist (from people), and a way of conducting and analysing 
a longer literary text in a form of a dialogue between a journal-
ist and interviewed person. The presented text discusses interview 
techniques, leading to creating an extensive text that would cover 
many topics. Such an interview, intended for publication, takes 
a shape of a live question-answer conversation between a journal-
ist and his or her interlocutor. Attention is drawn to the most im-
portant steps of interview preparation: choosing the subject and 
the interlocutor, arranging scenery of the meeting, conducting and 
recording the interview, editing and preparing the text for publish-
ing (in the light of Polish law all this has to additionally be hedged 
around with the right of the interviewed person to authorise the 
interview). The article presents the most basic typology of inter-
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views: for a person (when the conversation focuses on the speak-
ing person) and for a cause (when the subject matter of the talk is 
a field in which the interviewed person is a specialist). The author 
underlines an effort that has to be made by the journalist in or-
der to prepare for an interview – there is the necessity for detailed 
research, acquainting oneself with the topic to be discussed, very 
good knowledge of the subject close to the interviewed person’s 
heart. He emphasizes also an important and widely discussed is-
sue of the journalist’s responsibility for the person with whom he 
or she talks, as well as requirements regarding a successful inter-
view: respect, interest taken in the interlocutor, keeping certain 
distance and also – fundamental for this profession – the problem 
of working under pressure of time and some brevity and the need 
to apply schematic attitude and simplify the journalistic narrative. 
The whole text is illustrated with numerous quotations taken from 
professional press and workshop materials in which famous and 
renowned masters of the press interview talk about their profes-
sional experience. In this text there are also remarks on the way 
a journalist works on the material he or she has collected and ac-
ceptable interferences in somebody’s statement. Also, the author 
mentions the issue of authorisation, which is an infamous remnant 
of the censorship which constituted a part of press law made in 
1984 and – in its principles – valid till this day. 
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Badania naukowe
Oral history w Polsce, nazywana także historią mówioną, historią ust-
ną, ma stosunkowo niedługą tradycję. Już w okresie międzywojennym 
Kazimierz Dobrowolski, socjolog i etnolog, wskazywał konieczność 
holistycznego podejścia do badań społecznych. Jego koncepcja badań 
historyczno-terenowych, nazwana metodą integralną, łączyła metody 
badawcze historii i socjologii. Akcent na socjologiczne badania żywej 
tradycji i włączanie ich w warsztat pracy historyka, czyni z Dobrowol-
skiego prekursora historii oralnej w Polsce1. 

Po II wojnie światowej pojawiła się potrzeba zachowania pamięci 
o jej okrucieństwach. W powstałym Państwowym Muzeum w Oświę-
cimiu od połowy lat 50. XX w. zaczęto na szeroką skalę zbieranie relacji 

 *  Jest to znacznie rozszerzona i uaktualniona wersja tekstu, który ukazał się w języku 
angielskim: Oral history in modern Poland − studies, educational projects, scientific 
associations, [in:] History − Archive Studies – Information Science: methodological 
issues, ed. K. Narojczyk, M. Świgoń, M. Wolny, Olsztyn 2010, s. 115–124.

 1  K. Dobrowolski, Metoda integralna, Kraków 1962 („Sprawozdania z posiedzeń ko-
misji Oddziału PAN w Krakowie”).
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ustnych. Specyfika obozowa wymagała gromadzenia nie tylko źródeł 
pisanych – wydawanych w tym wypadku przez oficjalne władze nie-
mieckie – ale także osobistych relacji więźniów. Po dotarciu do kon-
kretnych osób, nagrywane wywiady były transkrybowane, a następnie 
przechowywane jako pełnoprawne źródło historyczne. Po reorgani-
zacji Muzeum zatrudniono w archiwum i dziale naukowym history-
ków, absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy zaczęli nauko-
wo (metodycznie i merytorycznie) opracowywać źródła mówione. Do 
dzisiaj Muzeum posiada zespół oparty na ustnych relacjach świadków 
„Oświadczenia” (161 tomów, 30 348 stron), relacje i zeznania zawarte 
w aktach radzieckiej Komisji Badania Zbrodni Niemiecko-Faszystow-
skich Agresorów (7 tomów, 635 stron), relacje robotników przymuso-
wych (4 tomy, 685 stron), relacje dotyczące ewakuacji więźniów KL 
Auschwitz w 1945 r. (7 tomów, 1144 strony), akta procesów przeciwko  
zbrodniarzom z załogi KL Auschwitz oraz wspomnienia i ankiety spi-
sane przez więźniów. W przechowywanych w Muzeum przeszło 700 
filmach dokumentalnych znajdują się wypowiedzi około 1300 więź-
niów oraz 100 nagrań filmowych całościowych relacji o czasie emi-
sji 123 godzin2. Przez lata nie wiedziano, w jakiej formie udostępnić 
społeczeństwu ten rodzaj źródeł historycznych. W 1976 r. ukazała się 
książka Wspomnienia więźniów obozu oświęcimskiego, która zawierała 
12 zbeletryzowanych relacji, stanowiących raczej opowiadania lub lite-
raturę faktu, a nie źródło historyczne3.

Potrzeba nadania naukowego charakteru działaniom, które miały 
już miejsce od wielu lat, sprowokowała Krystynę Kersten, jako pierwszą 
z historyków, do wygłoszenia na Powszechnym Zjeździe Historyków 
w Lublinie w 1968 r. referatu na temat wykorzystywania relacji ust-
nych w kontekście tworzenia nowych źródeł historycznych4. Historia 

 2  Informacja uzyskana od pracownika Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 
Jadwigi Kulaszy, 15 IX 2011 r. 

 3  Wspomnienia więźniów obozu oświęcimskiego, red. K. Smoleń i in., Oświęcim 1976.
 4  K. Kersten, Relacje jako typ źródła historycznego, [w:] Pamiętnik X Powszechnego 

Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 17–21 września 1968 r. Referaty plenarne. 
Sekcje VII–XI, Warszawa 1968, s. 316–329. Po latach, już w nowym ustroju pań-
stwowym, badaczka rozszerzyła swą refleksję na ten temat. Zob. K. Kersten, Pamięć 
i uprawianie historii, [w:] Historia – prawo – polityka, red. J. Banaszkiewicz, A. Bod-
nar, Warszawa 1990, s. 21–31. 
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mówiona w ówczesnej Polsce, ale także i w innych krajach socjalistycz-
nych, związana była z brakiem wiarygodnych przekazów historycznych 
lansowanych przez władzę ludową. Historia oficjalna różniła się znacz-
nie od historii mówionej, tzw. drugiego obiegu, która najczęściej była 
przekazywana ustnie i zwana też historią „szeptaną”. W 1980  r. odwa-
żył się o tym powiedzieć Tadeusz Łepkowski na XV Międzynarodowym 
Kongresie Nauk Historycznych w Bukareszcie. Odróżnił on wówczas 
historię ustną, przekazywaną w formie wywiadu, relacji lub rozmowy, 
świadomie zorganizowanej przez badacza, od tradycji ustnej, czyli spi-
sanej w pamięci dziejów ludów (często plemiennych) i historii ludowej, 
inaczej historii „drugiego obiegu” opowiadanej w domach i kościołach5. 
Właśnie ta historia opowiadana potajemnie, zyskała miano historii mó-
wionej. W kolejnych latach problematyką relacji ustnych i wywiadów 
historycznych zajmowali się: Jerzy Topolski6, Jerzy Maternicki7, Józef 
Ruchała8. Uznano także relacje ustne jako nowe rodzaje dokumentów 
archiwalnych. Zajmowali się tym Helena Karczowa9, Halina Robótka10 
i Bohdan Ryszewski11. 

Niniejszy tekst ma pokazać, jak w ostatnich 10 latach zmieniło się 
w Polsce postrzeganie badań oral history, jakie projekty są obecnie re-
alizowane i w którym kierunku idą dalsze badania i prace. Oczywiście 

 5  T. Łepkowski, Historia ustna i „historia ludowa”, „Kwartalnik Historyczny” 1981,  
nr 2, s. 441–443.

 6  J. Topolski, Teoria wiedzy historycznej, Poznań 1983, s. 273–277.
 7  J. Maternicki, Szkoła wobec historii oralnej, „Wiadomości Historyczne” 1994, nr 2, 

s. 83–88; J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 
1994, s. 77–81.

 8  J. Ruchała, Wywiad i jego zastosowanie w dydaktyce historii, „Acta Universitatis 
Nicolai Copernici. Historia XXIII. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1989, z. 198, 
s. 105–113.

 9  H. Karczowa, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów ar-
chiwalnych. Dokumentacja wizualna i audialna (fotografie, filmy, nagrania), Toruń 
1979; Taśmoteka Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie. Dokumenta-
cja dźwiękowa dotycząca lat 1901–1972. Przewodnik, oprac. H. Karczowa, Warszawa– 
Łódź 1989.

 1 0  H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 162–167; 
H. Robótka, Metodyka archiwalna. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-karto-
graficznej, technicznej, audiowizualnej (fotografii, filmów i mikrofilmów, nagrań), 
Toruń 1988, s. 112–125, 148–162.

 11  B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994.
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nie pretenduje on do wyczerpania tematu, gdyż metoda ta jest coraz 
bardziej powszechna i trudno już nawet śledzić wszystkie inicjatywy 
i teksty pisane oparte o relacje ustne. Siłą rzeczy skupia się głównie 
na problemach historii na tle szeroko pojętych badań społecznych. Ar-
tykuł stanowić może przyczynek do dalszych studiów historiograficz-
nych i prac dokumentujących oral history w Polsce. 

Współczesne badania nad historią mówioną idą w kilku kierunkach. 
Po pierwsze traktuje się tę metodę jako źródło wywołane i wykorzy-
stuje w pracy badawczej historyków. Źródła oralne są wykorzystywa-
ne w badaniach wielu obszarów historii. Często mamy do czynienia 
z tekstami naukowymi ukazującymi wykorzystanie tych materiałów 
w wąskiej specjalności naukowej. Zbierając relacje od świadków histo-
rii opracowano takie zagadnienia, jak:
– okres II wojny światowej i traumy wojennej12, 
– pierwsze lata powojenne i czasy stalinowskie13, 

 1 2  Na przykład B. Engelking, Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego kon-
sekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa 2001; P. Fi-
lipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w per-
spektywie narracji biograficznych, Wrocław 2010; K. Kaźmierska, Doświadczenia 
wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych, 
Warszawa 1999; Eadem, Holokaust w narracjach biograficznych ofiar, sprawców 
zbrodni oraz ich rodzin, „Kultura i Społeczeństwo” 1999, nr 1, s. 197–201; Eadem, 
Dramatyzacja obrazu doświadczeń czasu wojny w opowiadaniu biograficznym. Ana-
liza przypadku, „Kultura i Społeczeństwo” 1999, nr 1, s. 89–101; Eadem, Biografia 
i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady, Kra-
ków 2008; E. Januszewska, Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną 
a doświadczeniem uchodźstwa, Toruń 2009; Ocaleni z Mauthausen. Relacje polskich 
więźniów obozów nazistowskich systemu Mauthausen-Gusen, wybór i oprac. K. Ma-
doń-Mitzner, Warszawa 2010; J. Wawrzyniak, ZBoWiD i pamięć drugiej wojny świa-
towej 1949–1969, Warszawa 2009; Z. Wóycicka, Przerwana żałoba. Polskie spory wo-
kół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944–1950, Warszawa 
2009. 

 1 3  Na przykład M. Kurkowska-Budzan, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Bia-
łostocczyźnie (z płytą CD), Kraków 2009; I. Lewandowska, Lata 1946–1956 na War-
mii i Mazurach z perspektywy Władysława Ogrodzińskiego, historyka i bibliotekarza 
w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, „Studia Historyczne” 2006, nr 3–4, 
s. 319–337.
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– pamięć o ważnych wydarzeniach14, instytucjach15 i miejscach16, 
– historia rodziny, życie prywatne i społeczne17, 
– życie codzienne w PRL18, i innych. 

 1 4  Na przykład M. Kurkowska-Budzan, Jedwabne. On emotions, power and identity in 
oral history research, „Acta Poloniae Historica” 2008, vol. 97, s. 115–126; P. Kowal, 
Dlaczego doszło do Okrągłego Stołu? Przyczyny zmian politycznych w Polsce w latach 
1989–1990 w opiniach polityków, aktywnych uczestników wydarzeń tego okresu, [w:] 
Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 156–173; 
Z. Wóycicka, Od Weepers do Wieprza, czyli historia przeżyta czy historia pamiętana, 
„Borussia” 2003, nr 29, s. 67–83.

 1 5  Na przykład J. Kochanowicz, ZMP w terenie. Stalinowska próba modernizacji opor-
nej rzeczywistości (W krainie PRL. Ludzie, sprawy, problemy. Rzeczywistość PRL od-
czytana z akt, dokumentów, zapisów, twórczości), kom. red. M. Kula [et al.], Warsza-
wa 2000; I. Lewandowska, Instytut Mazurski w relacji jego współtwórcy – Hieronima 
Skurpskiego, „Echa Przeszłości” 2006, T. VII, s. 137–158; M. Mazurek, Socjalistyczny 
zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześć-
dziesiątych (W krainie PRL…), Warszawa 2005.

 1 6  Na przykład Das polnische Breslau als europäische Metropolie. Erinnerung und Ge-Erinnerung und Ge-
schichtspolitik aus dem Blickwinkel der Oral History = Polski Wrocław jako metro-
polia europejska. Pamięć i polityka historyczna z punktu widzenia oral history, red. 
P. Ther, T. Królik, L. Henke, Wrocław 2005; M. Kubiszyn, Historia (nie)mówiona, 
„Scriptores” 2003, nr 2, s. 91–105; Portret ulic, oprac. M. Kubiszyn, „Karta” 2000,  
nr 31, s. 16–39. 

 17  Na przykład Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn. Dzieje społeczne 
w perspektywie gender, red. D. Kałwa, T. Pudłocki, Przemyśl–Kraków 2007; D. Kałwa, 
„Kozetka historyka”. Oral history w badaniach życia prywatnego, [w:] Rodzina – pry-
watność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, red. D. Kałwa, 
A. Walaszek, A. Żarnowska, Warszawa 2005, s. 181–189; B. Klich-Kluczewska, Przez 
dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie (1945–1989), Warszawa 2005; R. Ko-
towski, T. Piórkowski i in., Sandomierskie dziewczęta-nastolatki w dwudziestoleciu 
międzywojennym i dziś. Życie codzienne – kultura, obyczaje, nauka i czas wolny, 
Sandomierz 2007; I. Lewandowska, Problemy warsztatowe historii mówionej, czyli 
o tym, jak powstawały książki Edwarda Cyfusa, [w:] E. Cyfus, A życie toczy się da-
lej…, cz. 2, Olsztyn 2006, s. 205–216; Eadem, Narracje kresowe. Wartości rodzinne we 
wspomnieniach Ireny Mickiewicz, [w:] Polska rodzina na Wschodzie, red. H. Stroński, 
Tarnopol–Bohdan 2008 („Pamiętnik Kijowski”, T. 9), s. 283–304; S. Penn, Podziemie 
kobiet, przekład H. Jankowska, wstęp M. Janion, Warszawa 2003.

 1 8  Na przykład Seria: Pamiętanie Peerelu. Opowieści o wspólnych i indywidualnych spo-
sobach na system: 1956–1989, red. A. Grupińska, J. Wawrzyniak, Warszawa 2008; 
E. Szpak, Między osiedlem a zagrodą. Życie codzienne mieszkańców PGR-ów (W kra-
inie PRL...), Warszawa 2005. 
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Po drugie zainteresowanie metodą uwidacznia się w refleksji me-
todologicznej i historiograficznej. Opisano stosunek polskich histo-
ryków do metody oral history, przedstawiono angielską historiografię 
dotyczącą archiwów pamięci, omówiono polskie strony internetowe 
poruszające te problemy, a także rozwój historii mówionej w krajach 
postkomunistycznych19. Z zagadnień metodologii oral history stawia-
nych jest wiele pytań, na które historycy starają się znaleźć odpowie-
dzi: w jaki sposób wykorzystywać relacje w badaniu historii PRL?, jakie 
jest miejsce historii mówionej w klasyfikacjach źródeł historycznych?, 
jaki stosować opis bibliograficzny przy wykorzystaniu relacji ustnych 
jako źródeł historycznych?, na ile metody jakościowe, biograficzne są 
metodami historycznymi, a na ile humanistycznymi i społecznymi?, 
jak klasyfikować pamięć społeczną?, jak mówić i słuchać o wojnie?20 
W publikacjach omówiono rodzaje wywiadów oraz sposoby i warunki 

 1 9  D. Kałwa, Historia mówiona w krajach postkomunistycznych. Rekonesans, „Kultura 
i Historia” (dostęp: 6 VI 2011 r.); M. Kurkowska-Budzan, Historia zwykłych ludzi. 
Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych, Kraków 2003; I. Lewan-
dowska, Problematyka oral history w zasobach Internetu, [w:] Megabajty dziejów. 
Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, red. R.T. Prinke, Po-
znań 2007, s. 167–179; Eadem, Historycy wobec metody oral history. Przegląd pol-
skiej literatury naukowej, [w:] Historia − Archiwistyka − Informacja naukowa. Prace 
dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, red. M. Świgoń, Olsztyn 2009, 
s. 127–138. 

 2 0  J. Eisler, Refleksje nad wykorzystaniem relacji jako źródła w badaniu historii PRL 
(rozmowy z dysydentami i prominentami), [w:] Polska 1944/45–1989. Studia i Mate-
riały, t. 6, Warszawa 2004, s. 23–38; P. Filipkowski, Historia mówiona i wojna, [w:] 
Doświadczenie i zapis – nowe źródła, problemy, metody badawcze, red. S. Buryła, 
P. Rodak, Kraków 2006, s. 13–35; M. Kierzkowski, Oral history – „Historia Bada-
jącego i Badanego”. Uwagi o specyfice relacji ustnych w kontekście badań historycz-
nych, [w:] Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów, red. 
B. Wagner, T. Wiślicz, Zabrze 2008, s. 35–40; M. Kubiszyn, Historia mówiona jako 
nośnik pamięci społecznej, [w:] Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokal-
nym, red. W. Theiss, B. Skrzypczak, Warszawa 2006, s. 170–181; W. Kucharski, Hi-
storia mówiona – uwagi metodologiczne na marginesie programu zbierania relacji 
żołnierzy Armii Krajowej we Wrocławiu, [w:] Nie tylko walka. Żołnierze Armii Kra-
jowej w powojennym Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, red. G. Kowal, W. Kucharski, 
J. Maliniak, G. Strauchold, Wrocław 2010, s. 81–88; I. Lewandowska, Zasady opisu 
bibliograficznego źródeł mówionych (relacji ustnych). Próba systematyzacji, „Echa 
Przeszłości” 2009, t. 10, s. 487–498.
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ich przeprowadzania. Zanalizowano wywiad, jako jeden z dokumentów 
osobistych, element metody jakościowej i biograficznej. Zastanawiano 
się również nad problemem wiarygodności materiału dostarczone-
go przez wywiad21. Obok refleksji metodologicznej opracowano także 
praktyczny przewodnik – elementarz po różnych sytuacjach spotyka-
nych podczas nagrywania relacji ze świadkiem historii22. 

Trzecia grupa dotyczy badań nad archiwizowaniem dokumentów audio-
wizualnych. Dużym problemem w różnych archiwach jest brak powszech-
nej, ogólnie stosowanej bazy komputerowej. Poza tym powstaje wiele archi-
wów tworzonych przez stowarzyszenia zbierające relacje, a także przecho-
wywanych w zbiorach prywatnych indywidualnych badaczy (socjologów, 
historyków, etnografów, pedagogów społecznych). Naukowcy zastanawiają 
się, jak je opracować i udostępniać dla szerszego grona odbiorców, jak sto-
sować indeksy, wyszukiwania, jak zachować prawa autorskie?23

Inny okręg zainteresowań historią mówioną obejmuje szeroko poję-
tą edukację i popularyzację tej metody24. Prowadzone są zajęcia ze stu-
dentami w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Papieskiej 

 2 1  K. Kaźmierska, Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych, 
„Przegląd Socjologiczny” 2004, z. 1, s. 71–96; I. Lewandowska, Wywiad jako techni-
ka zdobywania informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej, „Echa Prze-
szłości” 2004, t. V, s. 279–299; D. Urbaniak-Zając, Wywiad narracyjny na tle innych 
technik wywiadu, „Edukacja” 1999, nr 4, s. 29–39.

 2 2  Historia mówiona. Elementarz (z płytą CD), tekst M. Kurkowska-Budzan [et al.], 
Warszawa 2008. 

 2 3  P. Filipkowski, Po co archiwizować dane jakościowe i jak robią to inni, „ASK. Spo-
łeczeństwo − Badania – Metody” 2005, nr 14, s. 31–52; I. Lewandowska, A. Bog-
danowicz, Komputerowe metody archiwizacji relacji ustnych (artykuł on-line na 
stronie <http://www.archiwa.gov.pl/lang-pl/wydarzenia/konferencje/359-problemy
-opracowania-materialow-audiowizualnych-w-archiwach-panstwowych.html> 
dostęp 10 VI 2011 r.; K. Schmidt, Archiwizowanie dokumentów audiowizualnych, 
[w:] Dokument filmowy i telewizyjny, red. M. Szczurowski, Toruń 2005, s. 212–233.

 2 4  M. Kubiszyn, Historia mówiona w edukacji regionalnej i wielokulturowej, „Zeszyty 
Szkolne” 2003, nr 4, s. 38–42; I. Lewandowska, Źródła oralne w warsztacie badaw-
czym historyka dziejów najnowszych i w edukacji historycznej, [w:] Źródła w eduka-
cji historycznej. III Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, red. S. Roszak, M. Strzelecka, 
A. Wieczorek, Toruń 2006, s. 155–161; J. Maternicki, Historia oralna, [w:] Współczesna 
dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny. Dla nauczycieli i studentów, red. J. Mater-
nicki, Warszawa 2004, s. 105–107; J. Wawrzyniak, Pamięć społeczna. O historii pojęcia 
i pożytkach w pracy nauczyciela, „Nowa Polszczyzna” 2008, nr 1, s. 45–49. 
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Akademii Teologicznej Uniwersytetu Warszawskiego – jako przedmiot 
fakultatywny oraz Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (przedmiot: „Historia mówiona 
jako metoda badawcza”). Organizowane są szkolenia dla „zbieraczy” re-
lacji i nauczycieli, publikowane recenzje prac opartych na oral history25. 
Zaczynają też powstawać prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie), 
głównie w tych ośrodkach, które dysponują własnymi archiwami historii 
mówionej26. Jeżeli chodzi o popularyzację, to na pierwsze miejsce wysu-
wa się wiele książek opartych o wywiady-rzeki z ważnymi osobistościami 
świata polityki czy literatury. Inicjatorami wywiadów są zazwyczaj dzien-
nikarze, którzy nie dokonują krytycznej analizy wypowiedzi rozmówców, 
ale poczytność tego typu publicystyki bazującej na słowie mówionym, nie-
wątpliwie uświadamia czytającym, w jaki sposób powstał dany tekst27. 

Projekty dokumentacyjne i edukacyjne
W Polsce istnieje kilka poważnych ośrodków/centrów skupiających 
swoje badania i metody pracy na przekazie ustnym. W celu lepszej 
orientacji przestrzennej podam je w układzie terytorialnym bez oceny, 
który z tych ośrodków ma większe czy mniejsze zasługi dla dokumen-
towania i popularyzacji historii mówionej w Polsce. 

 2 5  Zob. np. I. Lewandowska, Głos w dyskusji o źródłach mówionych (oral history) na 
kanwie pracy „Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza”, „Komunikaty Ma-
zursko-Warmińskie” 2008, nr 4, s. 509–513.

 2 6  Zob. np. T. Czajkowski, Mała wspólnota – mieszkańcy kamienicy przy ulicy Krawie-
ckiej 41 w Lublinie w wirach historii XIX i XX wieku, pod kier. S. Michałowskiego, 
Lublin 2002; E. Hołubowicz, Zebranie i systematyka źródeł do historii mówionej 
Lublina (wojna i okupacja, czasy powojenne, okres „Solidarności”), pod kier. S. Nie-
brzegowskiej-Bartmińskiej, Lublin 2005; M. Mach, Urząd Bezpieczeństwa i jego 
funkcjonariusze w świetle relacji i wspomnień więźniów politycznych PRL w latach 
1944–1949, pod kier. J. Wrony, Lublin 2004; A. Sikora, Obraz Żydów lubelskich 
w okresie międzywojennym w świetle projektu „historii mówionej”, pod kier. M. Fili-
piaka, Lublin 2001; M. Sobczyk, Studio Historii Mówionej i radiowe reportaże Studia 
(na przykładzie twórczości Czesławy Borowik), pod kier. E. Pleszkun-Olejniczakowej, 
Łódź 2006; S. Teterycz, Mniejszość ukraińska na Lubelszczyźnie 1939–1947, pod 
kier. J. Kupczaka, Wrocław 2006.

 2 7  Por. np. twórczość Teresy Torańskiej, Jacka Żakowskiego, Michała Komara, Janusza 
Rolickiego i innych.
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In ic jat y w y na rodowe.  Narodowe Archiwum Cyfrowe rozpoczęło 
działalność 8 marca 2008 r. w wyniku przekształcenia utworzonego 
w 1955 r. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Głównym zadaniem 
jest archiwizacja materiałów cyfrowych, fotografii, nagrań dźwię-
kowych oraz filmów, a także masowa digitalizacja materiałów archi-
walnych. Najstarsze nagrania dźwiękowe pochodzą z 1889 r. Kolekcję 
można podzielić na dwie grupy: „Sekcja Polska Radia Wolna Europa” 
– 17 tys. nagrań, oraz „Nagrania różnego pochodzenia”, przy czym 5% 
obejmuje okres do roku 1939, 10% pochodzi z czasów II wojny świato-
wej, a 85% to okres PRL. Razem zebrano 30 tys. nagrań.

Innym bardzo ważnym ośrodkiem zajmującym się zbieraniem, doku-
mentowaniem i popularyzowaniem relacji ustnych jest Narodowe Cen-
trum Kultury, które od kilku lat realizuje program „Świadkowie Historii”28. 
Do 2008 r. samodzielnie gromadzono wspomnienia i pamiątki świadków 
XX-wiecznej historii, aby w ten sposób stworzyć archiwum historii mó-
wionej. Równolegle trwały prace nad Elementarzem historii mówionej 
– pierwszym w Polsce wydawnictwem edukacyjnym opisującym metodę 
poznawania historii poprzez bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem 
– świadkiem historii29. Z chwilą opracowania i wydania Elementarza 
Narodowe Centrum Kultury zmieniło profil programu, który od tej pory 
promuje metodę „historii mówionej” wśród uczniów i studentów. 

Na stronie domowej portalu zaprezentowane są przykładowe rela-
cje, natomiast w części dokumentacyjnej umieszczona jest baza wielu 
podmiotów, stowarzyszeń i organizacji w Polsce, które zbierają lub mają 
w swoim posiadaniu relacje i wspomnienia świadków historii XX w. Do 
tych materiałów uczniowie, studenci i profesjonalni badacze mogą się-
gać i wykorzystywać je w swoich projektach lub badaniach. Jednocześ-
nie do strony „Świadkowie Historii” można dodawać własne relacje i do-
kumenty. Oprócz omówionych poniżej znajdują się tam jeszcze: 
– zbiory stowarzyszeń, np. Centrum Edukacji Obywatelskiej Stowa-
rzyszenie Dzieci Holocaustu (relacje Polaków ukrywających Żydów 
podczas II wojny światowej), Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin 
Oświęcimskich (relacje rodzin i świadków), Stowarzyszenie Pokolenie 

 2 8  http://swiadkowiehistorii.pl dostęp do tego dokumentu i innych przywoływanych 
w tym artykule w czerwcu 2011 r.

 2 9  Zob. przyp. 22.
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(relacje ukazujące historię opozycji w PRL-u w regionie śląsko-dąbrow-
skim i częstochowskim),
– zbiory muzeów, np. Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila 
Fieldorfa „Nila” (relacje żołnierzy AK), relacje byłych więźniów zgro-
madzone są w: Muzeum Gross-Rosen, Muzeum Walki i Męczeństwa 
w Treblince, Muzeum Więzienia Pawiak, Muzeum-Miejsce Pamięci 
w Bełżcu, Państwowe Muzeum na Majdanku,
– zbiory fundacji, np. Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie Ar-
mii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek” (zbiory dokumentujące wo-
jenną służbę Polek oraz relacje z Pomorza), Fundacja na rzecz Zacho-
wania Indywidualnej Pamięci Historycznej Bruchejon (zbiory Polaków 
z Mołdawii, Kresów oraz ginące zawody Krakowa), Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego (zbiory żydowskie),
– zbiory instytutów naukowych i badawczych, np. Instytut Historii 
Akademii Pedagogicznej w Krakowie (relacje wysiedlonych zza Buga po 
1945 r.), Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (relacje Sybiraków), 
Instytut Studiów Strategicznych (zbiory programu INDEX), Żydowski 
Instytut Historyczny (relacje ocalałych z zagłady),
– inne, np. Studium Polski Podziemnej (relacje na temat Polskiego Pań-
stwa Podziemnego), Archiwum Fama Volat (zbiory weteranów wojny 
1920 r.), Europejskie Centrum Solidarności (relacje dotyczące czasów 
„Solidarności”).

In ic jat y w y wa rszawsk ie . Bardzo ważnym centrum badań nad histo-
rią mówioną jest Ośrodek Karta30, który od kilku lat realizuje program 
„Historia Mówiona”. Bazą Archiwum Historii Mówionej było 1200 re-
lacji Polaków represjonowanych przez ZSRR, deportowanych z Kresów 
Wschodnich, więźniów łagrów, żołnierzy powojennego podziemia anty-
komunistycznego zebranych w ramach Archiwum Wschodniego w la-
tach 1987–1993. W 2003 r. z Ośrodka Karta wyodrębniła się nowa in-
stytucja − Dom Spotkań z Historią31, do której przeniesiono archiwum 
zebranych relacji. Od tamtej pory te dwie instytucje współpracują ze 
sobą, realizując kilkanaście projektów oral history. W tym celu stworzo-
no specjalną witrynę internetową, w której omówione są szczegółowo 
projekty wraz z fragmentami nagrań audio i wideo, zdjęciami, doku-

 3 0  http://www.karta.org.pl.
 3 1  http://www.dsh.waw.pl. 
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mentami prywatnymi nagrywanych osób32. Nagrania w pełnej formie 
można odsłuchać na miejscu, w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. 
W archiwum zebrano około 3,5 tys. nagrań audio i 90 wideo. Dla przy-
kładu wymienić można następujące projekty: 1) „Ocaleni z obozu kon-
centracyjnego Mauthausen”; 2) „Polacy i Niemcy − XX-wieczna historia 
gminy Stara Kiszewa”; 3) „Kobiety wobec totalitaryzmu”; 4) „Europa 
XX w.: Oblicza totalitaryzmu”; 5) „Szkoły polskie na Litwie w latach 
1937–1991”; 6) „Legnica w XX w. − miasto Niemców, Rosjan, Polaków, 
Żydów”; 7) „Historia na Wschodzie – dawne Kresy Wschodnie II Rze-
czypospolitej”; 8) „Niemcy w Polsce”; 9) „Krzyż–Kreuz w XX w. – stu-
dium przypadku jednego miasta”. W ramach projektów powstają często 
książki zbierające relacje i dokumentujące wieloletnie nieraz prace33. 

O każdym z tych projektów można by napisać wiele, na szczególne 
uznanie zasługuje jednak międzynarodowy projekt dokumentacyjny 
„Mauthausen Survivors Documentation Project” ze strony polskiej re-
alizowany przez pracowników Ośrodka Karta. Jego celem było zebranie 
relacji osób, które w czasie II wojny światowej były więzione na terenie 
Austrii w hitlerowskich obozach koncentracyjnych systemu Mauthau-
sen-Gusen. Na bazie poszukiwań żyjących jeszcze więźniów tego obo-
zu i dokumentowania ich wspomnień powstały dwie obszerne prace 
naukowe Piotra Filipkowskiego i Katarzyny Madoń-Mitzner34.

Spisane relacje świadków historii, a także dokumenty, listy, dzien-
niki, wspomnienia, drukowane są na łamach wydawanego przez Ośro-
dek kwartalnika „Karta”. Pismo wydawane jest od 1982 r., początkowo 
w „drugim obiegu”, od roku 1990 wychodzi legalnie jako kwartalnik 
historyczny poświęcony historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej 
w XX w. Historia opowiadana jest tu niemal wyłącznie przez świadków, 
dzięki czemu przeszłość staje się bliższa i bardziej zrozumiała.

 3 2  http://audiohistoria.pl. 
 3 3  Zob. np. M. Stopa, J. Brykczyński, Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkań-

cy, Warszawa 2010; Od Kreuz do Krzyża. Losy niemieckich i polskich mieszkańców 
miasta w XX wieku, wstęp, wybór i oprac. tekstów A. Wylegała; tł. z jęz. niem. A Wy-
sokińska (Z Archiwum Historii Mówionej, z. 1), Warszawa 2009; Warszawa mię-
dzywojenna w pamięci jej mieszkańców, wybór i oprac. tekstów J. Pałka, A. Szamru-
chiewicz, M. Szymańska-Szwąder (Z Archiwum Historii Mówionej, z. 2), Warszawa 
2010.

 3 4  Zob. przyp. 12.
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Jednocześnie powrócono do idei zbierania relacji Polaków żyjących 
poza wschodnią granicą Polski. Projekt realizowany jest od roku 2006 
dzięki finansowemu wsparciu Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej pod nazwą „KARTA z Polakami na Wschodzie”. Uruchomiona 
została odrębna strona internetowa35, w której można przeczytać frag-
menty relacji i je odsłuchać. W zakładce miejscowości opisano każde 
z miejsc wraz z dokumentacją fotograficzną i przypisaniem osób, które 
są związane z tym miejscem. Kluczem do przeszukiwania źródeł mó-
wionych mogą być także osoby wymieniane z imienia i nazwiska oraz 
tematy, które zostały pogrupowane z wielu relacji w poszczególne blo-
ki, np. Codzienność powojenna, Kolektywizacja i represje stalinowskie 
w ZSRR w latach 30., Kresy przed 1939 r., Stosunki polsko-litewskie, 
Tożsamość narodowa i inne.

Do młodzieży i nauczycieli adresowana jest też witryna „Uczyć się 
z historii” prowadzona przez Ośrodek Karta poświęcona historii Polski 
i jej sąsiadów w XX w.36 Jednym z realizowanych projektów był „...Obe-
schły łzy... trzeba nadal żyć”, w którym uczniowie z gimnazjum w To-
maszowie Lubelskim poznawali wojenną historię najbliższych okolic 
swojego zamieszkania. Czytali wspomnienia, odwiedzali miejsca zwią-
zane z tragiczną przeszłością, gromadzili dokumentację fotograficzną 
i rozmawiali ze świadkami tamtych zdarzeń. Inne to: „Ślady II wojny 
światowej we wspomnieniach, pomnikach i krzyżach przydrożnych 
zamknięte”, „W Bełżcu i w Zwierzyńcu. Martyrologia ludności Za-
mojszczyzny”, „Zmieniające się Perspektywy − historie ludzi wypę-
dzonych”, „Podlasie – poszukiwanie śladów” i inne. Od roku 1996 we 
współpracy z Fundacją Batorego Karta organizuje konkursy historycz-
ne dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Historia bliska”. W ich wyniku 
zebrano już ponad 7 tys. prac opartych głównie na relacjach ustnych. 
W ten sposób Ośrodek gromadzi źródła, które wzbogacają jego Archi-
wum Historii Mówionej (dalej: AHM).

Ośrodek posiada również kilkaset innych relacji nagranych nie tylko 
przez członków Karty, lecz także przez naukowców i dziennikarzy, któ-
rzy przekazali mu swoje nagrania do zdigitalizowania i udostępniania. 
Łącznie w archiwum jest ok. 3 tys. nagrań. AHM zachęca badaczy do 

 3 5  http://www.polacynawschodzie.pl. 
 3 6  http://www.uczyc-sie-z-historii.pl. 
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składania w nim nagrań wykonanych dla własnych badań naukowych 
czy pracy zawodowej, celem szerszego udostępnienia.

Podobne AHM działa przy Muzeum Powstania Warszawskiego37. 
Skupione jest na utrwaleniu relacji kilku tysięcy żołnierzy Armii Kra-
jowej, uczestników powstania warszawskiego, żyjących dzisiaj w Polsce 
i za granicą. Obecnie zebranych jest około tysiąca, często kilkugodzin-
nych, nagrań. Wszystkie relacje są utrwalone w wersji elektronicznej 
i publikowane na stronie Muzeum. Zapisy filmowe będą sukcesywnie 
udostępniane w czytelni Muzeum. Pomocą w zbieraniu relacji służą 
wolontariusze, wśród których jest zarówno młodzież, ludzie aktywni 
zawodowo, emeryci, renciści, jak i sami powstańcy. Nagrania zgroma-
dzone w Archiwum są pomocą w nauczaniu szkolnym, służą do opra-
cowania wydawnictw multimedialnych i wystaw edukacyjnych. 

Na własne potrzeby, w celu wzbogacenia zbiorów, projekty oral hi-
story prowadzą też niektóre muzea. Przykładem może być Muzeum 
Warszawskiej Pragi, które organizuje zbiory poprzez zbieranie relacji, 
dokumentów, zdjęć jednej z dzielnic starej Warszawy. 

Wiele projektów z historii mówionej realizuje również niezależna 
instytucja edukacyjna powstała w 1994 r., czyli Centrum Edukacji Oby-
watelskiej38. Adresowane są one do nauczycieli i uczniów szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. W poprzednich latach realizowano 
m.in. projekt „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, którego celem 
było wyszukanie i przybliżenie uczniom osób odznaczonych tytułem 
„Sprawiedliwego”. Tytułem tym honorowano ludzi, którzy z naraże-
niem życia swojego i swojej rodziny, ratowali skazanych na zagładę Ży-
dów.  Inny projekt „Opowiem ci o wolnej Polsce” ma na celu spotkania 
młodzieży ze świadkami przemian demokratycznych w Polsce końca 
XX w. 

In ic jat y w y lubel sk ie 39. Wymienić tu należy przede wszystkim Ośro-
dek „Brama Grodzka – Teatr NN”40 – samorządową instytucję kultury 
powstałą w 1996 r. Ośrodek realizuje m.in. projekt „Historia mówiona”,  

 3 7  http://www.1944.pl.
 3 8  http://www.ceo.org.pl/portal/home.
 3 9  A. Jankowska, Historia mówiona. Inicjatywy lubelskie, [w:] Historia mówiona 

w świetle etnolingwistyki, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, S. Wasiuta, Lublin 
2008, s. 35–46.

 4 0  http://tnn.pl. 
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który ma na celu zapis opowieści mieszkańców Lublina o wydarzeniach 
związanych z miastem i historią Polski41. Zbiera też relacje świadków 
współczesnych wydarzeń, poczynając od lat 80. XX w. Ośrodek stwo-
rzył Archiwum Historii Mówionej. Na portalu Ośrodka udostępnianych 
jest ponad 3,5 tys. relacji, które zawierają także informacje o nazwisku, 
dacie urodzenia rozmówcy, miejscowości i okolicznościach nagrania. 
Oprócz fotografii postaci można też zobaczyć zdjęcia prywatne – miej-
scowości, osób z rodziny i kręgu znajomych. Co roku „Brama Grodzka” 
realizuje kilka projektów. W ostatnich latach były to m.in.: 1) „Ślada-
mi Singera” – laureata literackiej Nagrody Nobla; 2) „Lublin – drogi 
do wolności”; 3) „70 rocznica wojny obronnej w 1939 r.”; 4) „Lublinia-
cy. W poszukiwaniu Lublina w Izraelu”; 5) „Stan wojenny. 25 lat póź-
niej”; 6) „Światła w ciemności − Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”; 
7) „Kurów/Koriw − w poszukiwaniu zagubionych śladów”. Ośrodek Bra-
ma Grodzka – Teatr NN od 1994 r. wydaje pismo „Sciptores”, w którym 
zamieszcza fragmenty relacji ze zbiorów swojego archiwum.

Drugim ośrodkiem lubelskim, zajmującym się gromadzeniem rela-
cji ustnych na temat historii, jest istniejące od 2002 r. Studio Histo-
rii Mówionej (SHM)42, działające w obrębie Radia Lublin, regionalnej 
rozgłośni Polskiego Radia. Pomysłodawcą SHM jest Czesława Borowik, 
dziennikarka niegdyś związana z Teatrem NN. 

Ważne miejsce w gromadzeniu relacji ustnych zajmuje archiwum 
etnolingwistyczne założone przez pracowników Zakładu Tekstologii 
i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego oraz studentów Studen-
ckiego Koła Naukowego Etnolingwistów Uniwersytetu Marii Curie- 
-Skłodowskiej w Lublinie. Etnolingwistyka to dziedzina badań powsta-
ła na gruncie dialektologii i folklorystyki, której zadaniem jest m.in. 
analiza słownej twórczości ludowej. Do roku 2008 zbiór tekstów za-
pisanych na taśmach magnetofonowych i kasetach liczył ponad 1500 
jednostek, a dotyczył głównie relacji zebranych od mieszkańców pod-
lubelskich wsi43.

 4 1  T. Czajkowski, Program Historia mówiona realizowany w Ośrodku „Brama Grodzka 
– Teatr NN” w Lublinie, [w:] Historia mówiona w świetle…, s. 31–33.

 4 2  http://www.radio.lublin.pl/studio.php. 
 4 3  J. Bartmiński, O wartościach słowa mówionego, [w:] Historia mówiona w świetle…, 

s. 9.
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In ic jat y w y w rocławsk ie .  Prężnie działającym centrum jest Ośro-
dek „Pamięć i Przyszłość” mający swą siedzibę we Wrocławiu. Jest to 
samorządowa instytucja kultury powstała 11 marca 2007 r. (do końca 
2008 r. – działała jako państwowa instytucja kultury) mająca na celu 
m.in. upowszechnianie znajomości powojennej historii i dziedzictwa 
kulturowego stworzonego przez Polaków po II wojnie światowej na zie-
miach zachodnich. Cele realizowane są m.in. poprzez opracowywanie 
i prezentowanie dokumentów, pamiątek oraz świadectw (relacji ust-
nych). Relacje zbierane są w trojaki sposób: bezpośrednio w siedzibie 
Ośrodka, przy pomocy współpracujących wolontariuszy, którzy od-
wiedzają świadków, oraz poprzez akcję mailingową. W tym ostatnim 
przypadku chętni świadkowie przysyłają samodzielnie spisane świade-
ctwa, nie ma więc elementu osobistego kontaktu badacza z rozmówcą, 
a relacja nie jest zapisana w formie dźwiękowej. Mimo to nawiązuje się 
ścisły kontakt z wieloma rozmówcami, dla których corocznie Ośrodek 
organizuje uroczystą wieczerzę wigilijną, jako formę podziękowania za 
udział w wywiadach i przekazaniu dokumentów44.

Od 2007 r. Ośrodek realizuje projekt „Pociąg do historii”. Jest to 
pierwsza w Polsce wystawa multimedialna ulokowana w wagonach hi-
storycznego składu kolejowego ciągniętego przez zabytkową lokomo-
tywę parową. Skład pociągu stanowi pięć wagonów ekspozycyjnych, 
wagon – punkt zbierania świadectw i pamiątek oraz dwa wagony tech-
niczne. Punkt zbierania świadectw wyposażony został w komputery, 
dyktafony oraz skaner. Przeszkolono obsługę, która przeprowadza wy-
wiady z zainteresowanymi świadkami historii, nagrywa na dyktafony 
i służy zwiedzającym swą wiedzą i pomocą. 

Ośrodek włączył się też do programu Narodowego Centrum Kultury 
„Świadkowie Historii”. W 2008 r. ustalono nową metodę archiwizo-
wania i opracowywania relacji. Składa się ona z: 1) nagrania wywiadu, 
2) wiernej transkrypcji z zachowaniem specyfiki wyrażania się oso-
by relacjonującej, 3) opracowania naukowego relacji uwzględniającej 
zamieszczenie przypisów i wyjaśnień, a następnie skatalogowania jej 
i zarchiwizowania. Świadectwa są zamieszczane w bazie internetowej, 
dzięki czemu zainteresowani mogą korzystać ze zbiorów on-line45. 

 4 4  Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Sprawozdanie za rok 2007 i 2008.
 4 5  http://www.pamieciprzyszlosc.pl/Centrum-Dokumentacyjne. Więcej na temat Ośrod-
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Ponadto Ośrodek wyprodukował wspólnie z TVP 3 Wrocław dwie 
serie (każda złożona z 10 filmów), których bohaterami są właśnie 
świadkowie powojennej historii Dolnego Śląska. Odcinki te cyklicznie 
pojawiały się na antenie TVP 3 Wrocław, przez co tematyka ziem za-
chodnich była popularyzowana wśród mieszkańców regionu. 

Od roku 2008 Ośrodek wydaje kwartalnik „Pamięć i Przyszłość”. 
Jest to popularnonaukowe czasopismo opisujące zjawiska kulturowe 
i społeczne na ziemiach zachodnich po II wojnie światowej. W słowie 
wstępnym zapisano: „Podstawowy cel to przybliżenie losów zwykłych 
ludzi, losów wplątanych w dziejowe burze, w które obfitował cały XX 
wiek. I choć zbiór owych indywidualnych prawd nie będzie przekładał 
się w prosty sposób na prawdę ogólną, uniwersalną, wszystkich tych 
subiektywnych doświadczeń nie wolno zagubić czy zdeprecjonować. 
Pamięć przeszłości, również w jej osobistym, ludzkim wymiarze, po-
winna wzbogacać. Zbliżać do prawdy”46. W większości numerów są 
publikowane fragmenty relacji świadków, jednak bez aparatu naukowe-
go. Pełnią one bardziej funkcję emocjonalnego komentarza opisywa-
nych zjawisk niż źródła historycznego. 

In ic jat y w y ol sz t y ń sk ie . W Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie od 
2008 r. realizowany jest projekt „Polacy z Kresów Wschodnich na War-
mii i Mazurach. Przenikanie się dziedzictwa kulturowego jako podsta-
wa zrozumienia współczesności regionu”47. Ideą jest stworzenie kolekcji 
dokumentującej życie i losy obecnych mieszkańców Warmii i Mazur,  
mających swoje korzenie na Wschodzie, a więc tych, którzy zostali 
przesiedleni z terenów obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy. W ramach 
projektu zbierane są wspomnienia przesiedleńców z Wileńszczyzny na 
tereny północno-wschodniej Polski po II wojnie światowej, a także prze-
kazane przez nich do muzeum dokumenty, zdjęcia i inne wartościowe 

ka zob. J. Maliniak, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” – wrocławska instytucja kultury, 
„Rocznik Wrocławski”, t. 12 (2011), s. 307–322; Idem, Działalność Ośrodka „Pamięć 
i Przyszłość” we Wrocławiu, [w:] Społeczeństwo 2010, red. B. Techmańska, M. Za-
wadka, Opole–Wrocław–Lublin 2011 (Edukacja – Kultura – Społeczeństwo, t. 3), 
s. 252–269.

 4 6  W. Suleja, Pamięć czy przyszłość?, „Pamięć i Przyszłość” 2008, nr 1, s. 4.
 4 7  K. Jackowska, Ocalić od zapomnienia Polaków z Kresów Wschodnich, „Kalendarz 

Olsztyna na rok 2011”, red. T. Śrutkowski, Olsztyn 2010, s. 190–207. Zob. stronę 
domową projektu http://www.smok.hostil.pl/. 
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materiały źródłowe. Fragmentów wywiadów można odsłuchać on-line, 
a całości w siedzibie Archiwum Historii Mówionej funkcjonującym 
przy Muzeum Warmii i Mazur. 

W Olsztynie w roku 2009 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kultural-
nych realizowało projekt „Ostatni Warmiacy i Mazurzy”, w ramach któ-
rego zebrano ok. 100 wywiadów audio-wideo. Wywiady te są w trakcie 
obróbki technicznej, z której mają powstać płyty CD do wykorzystania 
w edukacji regionalnej. Jednocześnie Edward Cyfus – rodowity War-
miak, dziennikarz i literat − tworzył magazyn „Warnijo”, który TVP 
Olsztyn pokazywała systematycznie przez cztery lata (2003–2007). 
Kilkadziesiąt nagranych wywiadów przechowywanych jest w archiwum 
regionalnej telewizji. Przy Centrum działa też Stowarzyszenie Tratwa, 
które w latach 2007–2009 realizowało projekt „Ogniwa”. W jego wyni-
ku zebrano ponad kilkaset relacji w Olsztynie, Ełku i wioskach regionu, 
które udostępniono w formie publikacji oraz na specjalnie stworzonej 
internetowej stronie projektu48. 

Duże znaczenie ma działalność Wspólnoty Kulturowej „Borussia”, 
która w latach 2005–2006 realizowała projekt „Warmińska Purda”. Pro-
jekt polegał na porównaniu pamięci i postrzegania rzeczywistości przez 
mieszkańców małej warmińskiej wsi w 1948 i 2005 r. Wywiady prowa-
dzone były na tym samym kwestionariuszu ankiety, który opracował 
i realizował zespół prof. Stanisława Ossowskiego, a powtórzył prawie po 
60 latach zespół prof. Roberta Traby i prof. Andrzeja Saksona49 . „Borus-
sia” wydała także dwa tomy wspomnień z serii „Świadectwa”, opracowa-
ne na bazie materiałów zgromadzonych m.in. w Ośrodku Karta50.

In ic jat y w y łód zk ie. Przy udziale polskich badaczy z Uniwersytetu 
Łódzkiego w ostatnich latach realizowany był projekt „Euroidentities. 

 4 8  Księga Ogniw, oprac. R. Michalski i in., Olsztyn 2007; http://ogniwa-tratwa.pl. 
 4 9  Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza. Materiały pomocnicze do analizy 

polsko-niemieckich stosunków narodowościowych na przykładzie warmińskiej wsi 
Purda Wielka, red. R. Traba, A. Sakson, Olsztyn 2007. W 2008 r. ukazał się drugi 
tom cyklu – dwujęzyczny album zawierający zdjęcia J.K. Pileckich, pt. Purda 1900–
2006. Portret wsi, red. M. Kardach i E. Traba, Olsztyn 2008. 

 5 0  Wypędzeni ze Wschodu. Wspomnienia Polaków i Niemców, red. H.-J. Karp, 
R. Stöβinger, R. Traba, Olsztyn 2001; Codzienność zapamiętana. Warmia i Mazury 
we wspomnieniach, red. H.-J. Karp, R. Traba, Olsztyn–Warszawa 2004.
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(Tożsamości Europejskie)”51 wykorzystujący metodę biograficzną oraz 
technikę wywiadu narracyjnego do analizy rozwoju i znaczenia tożsa-
mości europejskiej (lub tożsamości europejskich) z perspektywy jed-
nostkowej członków społeczeństw europejskich. Projekt realizowało 
siedem krajów europejskich – Bułgaria, Walia, Irlandia, Niemcy, Esto-
nia, Włochy oraz Polska. 

W maju 2010 r. ruszył interdyscyplinarny projekt gromadzenia pa-
mięci łodzian. Poprzez wywiady z najstarszymi mieszkańcami, ma on 
na celu dotarcie do faktów i wspomnień, które w żaden inny sposób 
nie doczekają się uchwycenia i zachowania. Pierwszym krokiem była 
organizacja ogólnopolskiego spotkania dotyczącego historii mówionej 
i archiwów w kraju. Dzięki temu możliwe było nawiązanie kontaktu ze 
specjalistami z całej Polski i zebrania ich doświadczeń. Od tamtej pory 
grupa łódzka spotykała się regularnie na cotygodniowych seminariach, 
stopniowo przeprowadzając rozmowy z łodzianami. Zgromadzone 
narracje staną się podstawą do uruchomienia Archiwum Pamięci Ło-
dzian52.

In ic jat y w y Mu zeu m Au schw it z-Bi rkenau .  W archiwum Państwo-
wego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu znajduje się ok. 3 tys. 
relacji byłych więźniów, a także zeznania procesowe załogi obozowej. Od 
1999 r. trwa projekt „Europa wg Auschwitz”53, którego realizatorem jest 
Laboratorium Reportażu Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt ma na 
celu stworzenie kroniki-reportażu obozu koncentracyjnego Auschwitz- 
-Birkenau na podstawie relacji i zeznań bezpośrednich świadków i uczest-
ników wydarzeń – więźniów i esesmanów, przy czym respondentami nie 
są wyłącznie Polacy, ale też Żydzi, Niemcy, Romowie, Rosjanie, Ukraiń-
cy i Czesi. Metoda polega na montażu relacji byłych więźniów i zeznań 
procesowych esesmanów bez słowa wiążącego i komentarza. W ramach 
projektu co roku odbywają się międzynarodowe seminaria dla studentów 
dziennikarstwa i historii. W programie znajdują się także spotkania, wy-
kłady i dyskusje poświęcone zagadnieniom relacji ustnych. 

 5 1  http://www.qub.ac.uk/sites/Euroidentities (dostęp 12 XI 2009 r.).
 5 2  http://topografie.pl/archiwum_pamieci_lodzian_29. 
 5 3  http://www.terezin.europa-auschwitz.pl/.
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Stowarzyszenia i konferencje naukowe
W listopadzie 2007 r. odbyła się pierwsza w Polsce konferencja poświę-
cona w całości historii mówionej zatytułowana „Oral History – The 
Art of Dialogue”54. Zorganizował ją Instytut Historii Wydziału Histo-
rycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, czasopismo naukowe „Histo-
ryka. Studia Metodologiczne” oraz Stowarzyszenie Artefakty z Krako-
wa. W konferencji udział wzięli socjolodzy, antropolodzy, etnolodzy, 
politolodzy, psycholodzy, a także goście z zagranicy, m.in. Alessandro 
Portelli i Charles Hardy. 

Efektem dyskusji badaczy reprezentujących różne dyscypliny było 
powołanie w styczniu 2009 r. pierwszego w Polsce Polskiego Towa-
rzystwa Historii Mówionej (PTHM)55. Inicjatywa wyszła od Stowa-
rzyszenia Artefakty działającego w Krakowie, ale cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród historyków całego kraju. Na pierwszym zało-
życielskim zebraniu Towarzystwa obecnych było ponad 20 osób. Była 
to bardzo cenna inicjatywa nie tylko dla naukowców, lecz także dla na-
uczycieli historii. W statucie Towarzystwa zapisano, iż celem jest m.in. 
integracja środowiska badaczy historyków, archiwistów, muzealników, 
animatorów kultury i innych osób oraz podmiotów zajmujących się hi-
storią mówioną; reprezentacja polskiego środowiska historii mówionej 
na forum międzynarodowym; opracowanie standardów metodologicz-
nych i etycznych historii mówionej; doskonalenie warsztatu osób i in-
stytucji odpowiedzialnych za zbieranie i archiwizowanie zapisów audio 
i audiowizualnych; wspieranie działań na rzecz rozwiązań prawnych 
wspomagających rozwój historii mówionej; rozwijanie w społeczeń-
stwie zainteresowań historią mówioną, dziejami najnowszymi, kulturą 
i historią lokalną; aktywizowanie społeczności lokalnych wokół inicja-
tyw podejmowanych przez Stowarzyszenie.

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej realizuje swoje cele po-
przez organizowanie warsztatów, szkoleń i kursów, wspieranie przed-
sięwzięć naukowych, kulturalnych i edukacyjnych, w tym konferencji, 
debat i wykładów. Ważna jest współpraca z mediami oraz administracją 
publiczną i samorządową. Na jesieni, 7–8 listopada 2009 r., odbyło się 

 5 4  http://jazon.hist.uj.edu.pl/oh/2.html. 
 5 5  I. Lewandowska, Polskie Towarzystwo Historii Mówionej (PTHM/POHA), „Wiado-

mości Historyczne” 2010, nr 2, s. 36–37.
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I Spotkanie Warsztatowe, na które przyjechało ponad 30 osób z kilku 
ośrodków Polski. Reprezentowane były: 1) uczelnie wyższe – Uniwer-
sytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 
Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoła Główna Gospodarki Wiejskiej 
w Warszawie; 2) stowarzyszenia i ośrodki – Brama Grodzka z Lublina, 
Dom Spotkań z Historią i Ośrodek Karta z Warszawy, Stowarzyszenie 
Artefakty z Krakowa; 3) dziennikarze i osoby niezrzeszone. 

Obrady odbywały się w Domu Spotkań z Historią, w którym jed-
nocześnie można było obejrzeć wystawę multimedialną (zawierającą 
także relacje świadków) „Oblicza totalitaryzmu”. Debatowano w kil-
ku blokach tematycznych. Najpierw instytucje i osoby indywidualne 
przedstawiły swoje aktualne badania na temat oral history − zarówno 
naukowe, jak i projektowe. W drugim bloku dyskutowano o problemach 
prawnych i autoryzacji relacji ustnych, a następnie zajęto się archiwizo-
waniem, przechowywaniem i udostępnianiem źródeł mówionych. Bar-
dzo ważnym elementem spotkania były warsztaty prowadzone przez 
Česky Oral History Association, podczas którego zaprezentowano 
portal „Pamięć narodu”56. Jest on prowadzony w 9 językach europej-
skich i ma wiele możliwości przeszukiwania danych. W toku ożywionej 
dyskusji pojawiły się problemy z zamieszczaniem dużej liczby kilkugo-
dzinnych relacji, często wideo, co obciąża pamięć komputera. Czescy 
koledzy zaprosili Polaków do umieszczania w ich bazie także naszych 
relacji. Docelowo ma to być portal ogólnoeuropejski. 

Drugi zjazd członków PTHM odbył się 23–24 października 2010 r. 
w Lublinie w siedzibie Ośrodka Bramy Grodzkiej-Teatru NN. W trak-
cie obrad pierwszym dwóm osobom przyznano tytuł członków hono-
rowych. Zostali nimi prof. Shimon Redlich (Ben-Gurion University of 
the Negev, Izrael) oraz prof. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet im. Marii 
Curie-Skłodowskiej, Lublin). Obecnie Towarzystwo zrzesza 42 oso-
by. Podczas walnego zgromadzenia podjęto się długofalowego zadania 
polegającego na ogarnięciu dotychczas wytworzonych relacji i nazwisk 
nagranych świadków. Etap pierwszy to zebranie i skatalogowanie pro-
jektów oral history, które były realizowane przez członków PTHM lub 
instytucje, w których pracują lub z którymi współpracują. Obecnie 

 5 6  http://www.pametnaroda.cz. 
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członkowie Towarzystwa wraz z Muzeum PRL oraz Wyższą Szkołą Eu-
ropejską w Krakowie realizują projekt „Historia codzienności”. Udo-
skonalana jest strona internetowa Towarzystwa57, wciąż trwają dysku-
sje na profilu PTHM na Facebooku58. 

Zespołowo działają także członkowie Ośrodka „Pamięć i Przy-
szłość”, który inicjuje i współorganizuje konferencje naukowe opar-
te częściowo na referowaniu badań opartych na relacjach ustnych. 
W roku 2010 wspólnie z Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego 
we Wrocławiu Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zorganizował program 
zbierania relacji żołnierzy Armii Krajowej dotyczący ich aktywności 
w powojennym Wrocławiu. Program był realizowany przez studentów 
i absolwentów historii na Uniwersytecie Wrocławskim, a koordynato-
rem był dr Wojciech Kucharski. W efekcie na jesieni 2010 r. zorgani-
zowano konferencję pt. „Nie tylko walka… Żołnierze Armii Krajowej 
w powojennym Wrocławiu i na Dolnym Śląsku”. Jej rezultatem jest pra-
ca zbiorowa, w której znajdują się dwa artykuły dotyczące oral history: 
metodologiczny Wojciecha Kucharskiego59 oraz analityczny (socjolo-
giczny) Krzysztofa Kunerta60. Ważne są też zamieszczone tam cztery 
obszerne relacje świadków z komentarzem i przypisami merytorycz-
nymi61. W książce Wokół Orędzia będącej efektem kolejnej konferencji 
zorganizowanej przez Ośrodek wspólnie z Instytutem Historycznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego, a dotyczącej kardynała Bolesława Ko-
minka, prekursora pojednania polsko-niemieckiego, Piotr Sroka za-
mieścił artykuł oparty na relacjach świadków. Było nimi kilkunastu 
księży, którzy wyświęceni zostali we Wrocławiu w latach 1956–1974, 

 5 7  http://www.pthm.pl. 
 5 8  http://www.facebook.com/pages/PTHM/158738837482936. 
 5 9  Zob. przyp. 20.
 6 0  K. Kunert, Ruiny, które mniej bolały… Wrocławscy powstańcy warszawscy – pierwsze 

lata w powojennym Wrocławiu, [w:] Nie tylko walka. Żołnierze Armii Krajowej w po-
wojennym Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, red. G. Kowal, W. Kucharski, J. Maliniak, 
G. Strauchold, Wrocław 2010, s. 89–107.

 6 1  K. Choroszy, Rozwój elektryfikacji w powojennym Wrocławiu – Jan Wiesław Fitz, 
świadek historii, [w:] Nie tylko walka…, s. 155–170; K. Giernalczyk, „Życie lub śmierć 
rozdziela nam przypadek…” – Aleksander Januszkiewicz, świadek historii, [w:] ibi-
dem, s. 127–154; A. Jajor-Morawiec, „…idźmy twardym krokiem, niech wróg nie widzi 
łez” – Wanda Kiałka, świadek historii, [w:] ibidem, s. 171–208; G. Kowal, Skazany na 
śmierć – Jerzy Woźniak, świadek historii, [w:] ibidem, s. 109–125.
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a więc w okresie, kiedy tamtejszą archidiecezją kierował abp Kominek. 
Relacje doskonale oddają klimat epoki, a także pozwalają zweryfikować 
ówczesne nastroje społeczne62.

Na jesieni 2011 r. (23–25 listopada) planowana jest w Warszawie 
międzynarodowa konferencja „Genealogies of Memory in Central and 
Eastern Europe Theories and Methods” („Rodowody pamięci w Środ-
kowej i Wschodniej Europie. Teorie i Metody”)63. Organizatorem jest 
Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Instytut Socjologii Uniwersyte-
tu Warszawskiego oraz Instytut Socjologii Wyższej Szkoły Psychologii 
Społecznej w Warszawie. Celem konferencji jest refleksja na temat me-
todologii i badań nad pamięcią w Europie Środkowej i Wschodniej (od 
Niemiec do Rosji, od Estonii do Bułgarii). Ten obszar Europy wszedł 
w XXI wiek z nierozwiązanymi problemami społecznymi wywołanymi 
przez spóźnioną modernizację i głębokie podziały etniczne oraz reli-
gijne. Europa Wschodnia doświadczyła nie tylko dwóch wojen świato-
wych, ale również ludobójstwa, zmiany granic, przesiedlenia ludności, 
politycznych i ekonomicznych eksperymentów na skalę niespotykaną 
w zachodniej części kontynentu. Celem spotkania jest ustalenie zna-
czenia badań nad pamięcią w Europie Środkowej i Wschodniej w po-
równaniu z badaniami pamięci w innych częściach świata. Organiza-
torzy chcieliby naszkicować mapę europejskich szkół pamięci. Oprócz 
treści historycznych znaczna część obrad poświęcona będzie meto-
dologii badań nad pamięcią. Uczeni różnych dyscyplin, tj. socjologo-
wie, historycy, specjaliści od literatury i innych studiów nad Europą 
Środkową i Wschodnią przedstawią swoje metody i techniki badawcze. 
Konferencja będzie miejscem dyskusji zarówno teoretyków, jak i prak-
tyków. Będą to zarówno osoby prywatne, jak i instytucje naukowe oraz 
gromadzące dokumentację wizualną i historię mówioną. Planowane 
jest także wydanie materiałów pokonferencyjnych. 

 6 2  P. Sroka, Kardynał Bolesław Kominek i Orędzie biskupów polskich do biskupów nie-
mieckich w oczach wrocławskich kleryków, [w:] Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław 
Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego, red. W. Kucharski, G. Strau-
chold, Wrocław 2009, s. 153–163.

 6 3  http://konferencja-naukowa.pl/index.php/konferencje-miasta-warszawa/507-gene-
alogies-of-memory-in-central-and-eastern-europe-theories-and-methods.html. 
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Izabela 
Lewandowska

„Oral history” 
in Poland today
− research, projects 
and academic 
societies

This text shows changes in the way oral history has been perceived in the 
last 10 years in Poland, what projects are being conducted at the moment 
and where research on this subject is going. 

Contemporary research in oral history has taken a few directions. 
First, this method is treated as a source prompted by historians and used 
in by them in research activity. Second, an interest taken in this method is 
manifested in methodological and historiographic reflection. The third 
group is research on archiving audio-visual documents. Another area of 
interest for oral history is widely understood education and populariza-
tion of this method. 

In Poland there are a few serious institutions/centrers that focus their 
research and work methods on oral form of information, such as Naro-
dowe Archiwum Cyfrowe (National Digital Archive) and Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej (Center for Civic Education). Widely available are 
internet sources such as „Uczyć się z historii” (“To Learn from History”) 
and „Świadkowie Historii” (“Witnesses to History”), which gather oral 
evidence from people all over Poland. The article discusses also activi-
ties of the KARTA Center from Wrocław, “Brama Grodzka – Teatr NN” 
(Grodzka Gate – NN Theatre) Center and Studio Historii Mówionej (Oral 
History Center) from Lublin. The Memory and Future Institute from 
Wrocław is a thriving institution as well. An analysis has also been made of 
initiatives taken by circles in Olsztyn, Łódź, and at the Auschwitz-Birke- 
nau Museum.

In 2009 the first in Poland Oral History Society was founded (To-
warzystwo Historii Mówionej). This was possible thanks to institutions 
that are growing and becoming more and more active, and also because 
of academics who take interest in this kind of research. Every year the 
Society organizes nationwide conferences. Also other academic centers 
and societies organize conferences and meetings devoted to the culture 
of memory and oral history. 
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W zasobie Instytutu Pamięci Narodowej przechowywane są przede 
wszystkim akta wytworzone przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeń-
stwa PRL. Jednakże w trakcie realizacji niektórych działań operacyjnych 
funkcjonariusze ci rekwirowali różnego rodzaju dokumentację osób, któ-
re znalazły się w kręgu ich zainteresowania. Tym sposobem do archiwów 
organów bezpieczeństwa państwa (stąd zaś później do IPN) dostały się 
kolekcje przeróżnych zdjęć rodzinnych, korespondencje, rozmaite pamięt-
niki i wspomnienia, broszury, ulotki, wiele z nich obecnie unikatowych.

Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku funkcjonariusze Służby Bezpie-
czeństwa weszli w posiadanie wspomnień oraz różnego rodzaju osobi-
stych dokumentów powracającego z emigracji Władysława Zaremby. 
Przejęte wówczas listy, artykuły pisane przez niego do emigracyjnych 
czasopism, notatki i wspomnienia składają się obecnie na swoistą spuś-
ciznę po tym wciąż mało znanym działaczu ludowym. Obecnie – dzięki 
szerokiemu dostępowi do akt komunistycznego aparatu represji – za-
równo wspomnienia, jak i inne dokumenty dotyczące życia i działalno-
ści Władysława Zaremby stały się terenem eksploracji badawczych.

Celem niniejszego szkicu jest przybliżenie informacji o osobie Wła-
dysława Zaremby, jednego z czołowych działaczy Polskiego Stronnictwa 
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Ludowego w kraju i na emigracji, postaci niemal całkowicie dziś zapo-
mnianej1. Przede wszystkim jednak informacji o wspomnieniach, które 
spisał na emigracji, a które nie były szerzej znane wśród historyków2.

Władysław Zaremba
Urodził się w biednej rodzinie chłopskiej w Orzechówce w powiecie 
brzozowskim 30 lipca 1902 r. Od wczesnej młodości wychowywany był 
w duchu patriotyzmu oraz poszanowania idei rodzącego się wówczas 
ruchu ludowego. Jego pradziadek brał udział w powstaniu stycznio-
wym, który później z obawy przed carskimi prześladowaniami osiedlił 
się w Galicji. Dziadek zaś – jeden z pierwszych ludowców w okolicy 
– czytywał mu czasopisma ludowe, m.in. „Wieniec – Pszczółkę”, wy-
chowując w poszanowaniu tradycji chłopskich.

Trudna sytuacja materialna rodziny zmusiła młodego Włady-
sława do zakończenia edukacji na dwóch klasach szkoły powszech-
nej. Po śmierci ojca, od dwunastego roku życia, musiał pracować na 
utrzymanie matki i czterech młodszych sióstr. Wszelkie braki w wy-
kształceniu nadrabiał jednak otwartością i ogólną ciekawością świata3. 

 1  Literatura przedmiotu dotycząca Władysława Zaremby jest nader uboga. Podsu-
mowania dotychczasowego stanu badań nad osobą Władysława Zaremby dokonał 
w trakcie ogólnopolskiej konferencji archiwalnej w Supraślu w czerwcu 2011 r. 
D. Misiejuk, wygłaszając referat nt.: Władysław Zaremba (nie)znany działacz ludo-
wy w kraju i na emigracji. Teksty wygłoszonych wówczas referatów zostaną opubli-
kowane na przełomie 2011 i 2012 r.

 2  W trakcie IV Kongresu Historyków Wsi i Ruchu Ludowego Franciszek Gryciuk wy-
głosił referat poświęcony życiu i działalności Władysława Zaremby, który powstał 
na podstawie wspomnień tegoż działacza ludowego. Tekst został opublikowany 
w materiałach pokonferencyjnych, zob. F. Gryciuk, Władysław Zaremba, [w:] Re-
presje wobec wsi i ruchu ludowego (1944–1989), t. 4: Między apologią a negacją, red. 
J. Gmitruk, E. Leniart, Warszawa 2010, s. 197–216. Obszerne fragmenty wspomnień 
Zaremby zostały opublikowane w książce: K. Maler, D. Misiejuk, 65 lat Polskiego 
Stronnictwa Ludowego na Ziemi Głubczyckiej, Głubczyce 2011. Wybrane do publi-
kacji fragmenty wspomnień dotyczą lat 1945–1949.

 3  W dokumentach Służby Bezpieczeństwa znajduje się informacja, iż Władysław Za-
remba ukończył w Londynie szkołę polityczną. W trakcie dotychczasowych badań 
nie udało się zweryfikować tej informacji.
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Kampanię polsko-bolszewicką przemierzył w szeregach 38. Pułku 
Piechoty Strzelców Lwowskich. Po ustaniu działań wojennych wraz 
z całą rodziną przeniósł się do powiatu Podhajce w województwie tar-
nopolskim, gdzie zakupił niewielkie gospodarstwo. Organizując je, sto-
sował większość nowinek w rolnictwie. Efekty przeprowadzonej przez 
niego modernizacji zachęciły do zmian w gospodarce innych chłopów. 
Obok pracy na roli aktywnie działał w ruchu ludowym, pozostając pod 
wpływem Wincentego Witosa, z którym wielokrotnie się spotykał, 
m.in. jako prezes Zarządu Powiatowego SL w Podhajcach. W 1922 r. zo-
stał wybrany członkiem rady gminy Halicz, a od 1934 r. pełnił funkcję 
wójta tej gminy. Propagował czytelnictwo prasy ludowej, uświadamiał 
politycznie chłopów, wskazywał na konieczność stosowania nowych 
technik uprawy i nowych narzędzi celem podniesienia efektywności 
roli. Jako nowoczesny chłop był człowiekiem praktycznym i realistą, 
wierzył w możliwość gospodarczego przeobrażenia wsi polskiej.

Po zamachu majowym był prześladowany przez władze sanacyjne 
jako działacz ludowy i zdecydowany krytyk rządów Józefa Piłsudskiego. 
Wielokrotnie go zatrzymywano i osadzano w areszcie, m.in. w owianym 
złą sławą więzieniu u Brygidek we Lwowie. Jednakże kary i represje ad-
ministracyjne nie zniechęciły go do kontynuowania działalności spo-
łeczno-politycznej. Od 1931 r. był wiceprezesem Zarządu Wojewódzkie-
go SL we Lwowie oraz od 1937 r. członkiem Rady Naczelnej SL.

Osobiście kierował przygotowaniami do strajku chłopskiego w 1937 r. 
w powiecie podhajeckim. Zatrzymany 25 sierpnia 1937 r. przebywał 
w areszcie do rozprawy sądowej, która odbyła się 18 stycznia 1938 r. Za 
udział w strajku chłopskim sąd skazał go na 9 miesięcy więzienia4. 

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Ciężko ranny w brzuch 
podczas bombardowania wrócił do domu w październiku 1939 r., gdy 
powiat podhajecki znajdował się już pod okupacją sowiecką. 10 lute-
go 1940 r. sowieci deportowali w głąb ZSRR część ludności polskiej 
z terenów nadgranicznych. Władysław Zaremba wraz z rodziną zostali 
wywiezieni do przysiółka Zimowoja Teja nad rzeką Jenisej, a następnie 

 4  Strajk chłopski w 1937 r. Dokumenty archiwalne, t. 2, Warszawa 1960, s. 341, przyp. 
9 (dokument nr 112 – Strajk Chłopski w Małopolsce). Zob. także: B. Magusiak, Prze-
szłość, teraźniejszość, przyszłość Polskiego Stronnictwa Ludowego, [w:] Pamiętniki 
Nowego Pokolenia Chłopów Polskich. Materiały konkursowe. Tom sygnalny, wybór 
i oprac. A. Budzyński, J. Gmitruk, Warszawa 1996, s. 211.
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do Taszkientu. W 1942 r. Władysław nawiązał kontakt z ambasadorem 
RP w Moskwie, Stanisławem Kotem. Dzięki niemu rodzina Zarembów 
wydostała się z ZSRR. W marcu 1942 r. Władysław Zaremba dotarł 
do Londynu. Tam odnowił kontakty z innymi działaczami ludowymi, 
m.in. ze Stanisławem Mikołajczykiem. Jego poparcie przyczyniło się 
do tego, że Zaremba został początkowo członkiem, a w grudniu 1943 r. 
wiceprzewodniczącym Rady Narodowej RP na uchodźstwie5. 

Współpraca Zaremby z Mikołajczykiem trwała także po ich powrocie 
do kraju w połowie 1945 r. Zaremba osiadł na Śląsku, gdzie w powiecie 
głubczyckim przejął duże poniemieckie gospodarstwo. Jednocześnie z ra-
mienia PSL otrzymał powołanie na posła do Krajowej Rady Narodowej6, 
wszedł w skład Rady Naczelnej, a następnie do Naczelnego Komitetu Wy-
konawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Współorganizował struk-
tury tej partii na Śląsku i Opolszczyźnie, m.in. został wiceprezesem Za-
rządu Wojewódzkiego PSL w Katowicach7. Dzięki jego osobistemu zaan-
gażowaniu powstały pierwsze koła PSL na terenie powiatu głubczyckiego, 
a także zorganizowano Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Szykany 
administracyjne sprawiły, iż dopiero pod koniec maja 1946 r. powołano 
Zarząd Powiatowy PSL w Głubczycach. Władze powiatowe obawiały się 
siły PSL, ponieważ szeregi tej partii liczyły w połowie roku ok. 2,5 tys. 
członków, więcej niż PPR, PPS i SL razem wzięte8. 

 5  R. Turkowski, Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej (1939–1945), [w:] Władze 
RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939–1945, red. Z. Błażyński, Londyn 
1994, s. 452. Więcej zob. E. Duraczyński, R. Turkowski, O Polsce na uchodźstwie. 
Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej 1939–1945, Warszawa 1997, tam wiele 
wzmianek na temat Władysława Zaremby.

 6  Opozycja parlamentarna w Krajowej Radzie Narodowej i Sejmie Ustawodawczym 
1945–1947, wybór, wstęp i oprac. R. Turkowski, Warszawa 1997, s. 337.

 7  K. Mieroszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, [w:] Województwo śląskie 1945–1950. 
Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 313–
314.

 8  D. Misiejuk, Działania organów bezpieczeństwa państwa wobec PSL w powiecie 
głubczyckim w okresie wyborów do Sejmu Ustawodawczego 1947 r., [w:] PSL w rea-
liach społeczno-politycznych Dolnego Śląska drugiej połowy lat czterdziestych XX w., 
wstęp i oprac. J. Syrnyk, Wrocław 2008, s. 57. Zob. też B. Bidzińska-Jakubowska, Pol-
skie Stronnictwo Ludowe na Śląsku Opolskim i jego miejsce w antykomunistycznej 
opozycji w latach 1945–1947, Opole 1993; R. Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe 
w obronie demokracji: 1945–1949, Warszawa 1992.
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W wyniku manipulacji i fałszerstw w wyborach do Sejmu Ustawo-
dawczego w 1947 r. Władysław Zaremba nie otrzymał mandatu posel-
skiego. Został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeń-
stwa, w związku z podejrzeniem udziału w ucieczce Stanisława Miko-
łajczyka w listopadzie 1947 r. Przetrzymywany był w więzieniach UB 
w Głubczycach, Katowicach, a następnie w Warszawie9. Wykorzystując 
fakt pobytu w więzieniu, w kwietniu 1948 r. tzw. władza ludowa ode-
brała mu gospodarstwo rolne i młyn, którym zarządzał10. Z więzienia 
został wypuszczony na początku czerwca 1948 r. Nie oznaczało to jed-
nak końca prześladowań oraz szykan administracyjnych. Po powrocie 
na Śląsk w krótkim czasie otrzymał decyzję nakazującą mu osiedlenie 
się poza terenem powiatu. Pozostawał też pod ustawicznym nadzorem 
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa.

W tej sytuacji podjął decyzję o opuszczeniu kraju. 22 grudnia 1948 r. 
Zaremba przedostał się do Berlina, skąd później dotarł do USA. Tam 
wspólnie ze Stanisławem Mikołajczykiem zakupił 400-akrową farmę. 
Mimo ciężkiej pracy na farmie niemal od razu włączył się w nurt ży-
cia politycznego. Wszedł w skład Naczelnego Komitetu Wykonawczego 
PSL, został wiceprezesem Związku Przyjaciół Wsi Polskiej w Stanach 
Zjednoczonych, pisywał do prasy emigracyjnej, występował w audy-
cjach Radia Wolna Europa oraz Głosu Ameryki11. 

W 1954 r. doszło do kryzysu i rozłamu w Polskim Stronnictwie Lu-
dowym na emigracji. Oponenci Stanisława Mikołajczyka, wśród któ-
rych był również Władysław Zaremba, zarzucali prezesowi PSL zbytnią 
koncentrację władzy oraz nierozliczanie się z otrzymywanych dotacji 
na działalność ludowców. Nie uznając jego dalszego przywództwa, 

 9  D. Misiejuk, Działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec Władysła-
wa Zaremby, [w:] K. Maler, D. Misiejuk, 65 lat Polskiego Stronnictwa Ludowego…, 
s. 31–33.

 1 0  Ibidem, s. 87, przyp. 90.
 11  W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Zaremba wystąpił m.in. 2 VI 1954 r. 

z okazji Zielonych Świąt, apelując do słuchaczy: „Wy, chłopi, macie zdrowy rozum 
i chłopski rozsądek, który nigdy nie zawiedzie, nie słuchajcie tych, co was okłamują 
dzisiaj [...] nie wolno wam rezygnować z ojcowizny, oddawać dobrowolnie na koł-
chozy”. Kolejne przemówienie wygłosił 3 XII 1954 r. w związku z wyborami, zob. 
Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa. T. 2: Działalność 
w latach 1947–1958, Warszawa–Łódź 2010, nr 126, s. 354–355; nr 140, s. 434–435; 
nr 176, s. 546–547.
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utworzyli oni tzw. PSL-NKW. Formalnie używali w dalszym ciągu 
nazwy Polskie Stronnictwo Ludowe, uważając, iż są reprezentantami 
ruchu ludowego na emigracji. Mikołajczyk i jego zwolennicy uważali 
natomiast, iż to oni są przedstawicielami prawowitych władz PSL. Na 
Kongresie PSL w Paryżu w 1955 r., Mikołajczyk doprowadził do usunię-
cia swoich oponentów z szeregów partii12. 

W PSL-NKW Władysław Zaremba początkowo pełnił funkcję człon-
ka Naczelnego Komitetu Wykonawczego, został także redaktorem mie-
sięcznika „Głos Ludu”. Po kolejnym konflikcie wewnętrznym w PSL je-
sienią 1960 r., kiedy to Mikołajczyk usunął z szeregów partii Adama 
Bitońskiego13 i jego współpracowników, doszło w 1961 r. w Brukseli do 
tzw. zjazdu zjednoczeniowego PSL, którego przedstawiciele nie uzna-
wali przywództwa Stanisława Mikołajczyka. Wśród wyłonionych wów-
czas władz partii znalazł się Władysław Zaremba jako prezes NKW- 
-PSL. Zaremba został także redaktorem i wydawcą organu prasowego 
partii, tj. „Biuletynu Informacyjnego NKW-PSL”. Siła oddziaływania 
tego odłamu PSL na emigrację pozostała jednak niewielka14. 

Przemiany polityczne w kraju w roku 1956 oraz dojście do władzy 
Władysława Gomułki stanowiły punkt zwrotny w podejściu Zaremby 
do władz PRL15. Od tego też czasu w korespondencji z członkami ro-
dziny wyrażał chęć powrotu do kraju. Ostatecznie w 1967 r. podjął sta-
rania o uzyskanie w Ambasadzie PRL w Waszyngtonie paszportu kon-

 1 2  R. Turkowski, Polski ruch ludowy na obczyźnie 1945–1989, [w:] Represje wobec wsi 
i ruchu ludowego, t. 4…, s. 50–51; R. Turkowski, Polski ruch ludowy na emigracji 
(1944–1991). Dokumenty i materiały, cz. 1–3, Kielce 2005–2007, gdzie jest wiele 
wzmianek o Władysławie Zarembie. Na temat działalności W. Zaremby na emigracji 
zob. również A. Friszke, Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999.

 1 3  O współpracy Adama Bitońskiego z wywiadem cywilnym PRL zob. Stanisław Miko-
łajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, t. 2…, s. 240–241, przyp. 2.

 1 4  R. Turkowski, Polski ruch ludowy na obczyźnie 1945–1989, [w:] Represje wobec wsi 
i ruchu ludowego, t. 4…, s. 50–51. 

 1 5  P. Ziętara, Emigracja wobec Października. Postawy polskich środowisk emigracyjnych 
wobec liberalizacji w PRL w latach 1955–1957, Warszawa 2001, s. 237–238; B. De-
reń, Aparat bezpieczeństwa wobec niezależnych ludowców krakowskich w latach 
1957–1970, [w:] Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1956–1989), t. 2: Materiały 
z konferencji naukowej 27–28 listopada 2003 r. w Rzeszowie pt. „Wieś i ruch ludowy 
a władza w PRL w latach 1956–1989”, red. J. Gmitruk, Z. Nawrocki, Warszawa 2004, 
s. 142.
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sularnego. Na początku listopada 1967 r. na pokładzie okrętu „Romer” 
przypłynął do Gdyni. Po powrocie z emigracji nie podjął jednak żadnej 
działalności politycznej. Zmarł 25 sierpnia 1972 r. 

SB a wspomnienia Zaremby
W trakcie kontroli granicznej funkcjonariusze Urzędu Celnego w Gdy-
ni poddali szczegółowej rewizji bagaż Władysława Zaremby. Szczegól-
ną uwagę funkcjonariuszy zwróciły teczki papierowe, które zawierały 
m.in. maszynopis jego wspomnień, liczący 314 stron16, różnego rodzaju 
wypisy i wycinki prasowe oraz listy17. Analiza zawartości i treści tych 
materiałów skłoniła celników do zarekwirowania całości na podstawie 
art. 10 ówczesnego prawa celnego. Następnie wszystkie materiały zo-
stały przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy Publika-
cji i Widowisk w Gdańsku celem uzyskania orzeczenia w przedmiocie 
zatrzymania bądź zwrotu całości Zarembie. WUKPPiW stwierdził, iż 
„materiały te są rękopisami i notatkami stanowiącymi prywatną włas-
ność właściciela, stanowią one wyraz jego zainteresowań naukowych 
[...] wobec czego można je zwolnić i zwrócić właścicielowi”. Powyższa 
decyzja została jednak podważona przez funkcjonariuszy z Wydziału II 
Służby Bezpieczeństwa KW MO (kontrwywiad) w Gdańsku. Wszystkie 
zajęte materiały przesłano później do Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych celem podjęcia ostatecznej decyzji w porozumieniu z Głównym 
Urzędem Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk18. Decyzją wicedyrekto-
ra Departamentu III MSW z dnia 11 lutego 1969 r. materiały skonfisko-

 1 6  Według siostrzeńca Zaremby, Bolesława Magusiaka, wuj przywiózł ze sobą z USA 
dwa tomy wspomnień. Jeden został zarekwirowany na granicy przez celników i SB, 
natomiast drugi udało się – dzięki nieuwadze funkcjonariuszy – zabezpieczyć przed 
konfiskatą, zob. Relacja B. Magusiaka w zbiorach Powiatowego Muzeum Ziemi Głub-
czyckiej w Głubczycach. „Uratowany” tom wspomnień miał być później przekazany 
jednemu z redaktorów czasopisma „Więzi”. W trakcie dotychczasowych badań nie 
udało się zweryfikować tych informacji.

 17  Wykaz zakwestionowanych materiałów znajduje się w piśmie Departamentu II 
MSW: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biuro Udostępniania (dalej: AIPN 
BU), sygn. 0204/21, t. 1, Spis zawartości materiałów Władysława Zaremby przekaza-
nych do Departamentu III MSW, Warszawa dn. 23 X 1968 r., k. 25–26.

 1 8  Ibidem, Pismo KWMO w Gdańsku do Wydz. IX Dep. II MSW, Gdańsk dn. 19 IX 
1968 r., k. 22.
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wane przez Urząd Celny i przesłane do MSW zostały w ministerstwie 
zatrzymane19. Mimo wielokrotnych monitów o zwrot zajętych materia-
łów Zaremba nigdy ich nie otrzymał. Obecnie spuścizna Władysława 
Zaremby dostępna jest dla badaczy w postaci oryginału20 oraz mikro-
filmu21 sporządzonego przez funkcjonariuszy SB.

Bogactwo postaci, faktów, unikatowych relacji o życiu wsi polskiej 
predestynuje te wspomnienia do zaprezentowania szerokiemu gronu 
czytelników w postaci samodzielnej publikacji. Dotychczas zostały 
opublikowane jedynie wybrane fragmenty wspomnień Władysława Za-
remby, w których opisuje swą działalność w kraju od powrotu w 1945 r. 
do ucieczki za granicę w grudniu 1948 r. 22

Okoliczności i czas powstania
Moje wspomnienia Władysław Zaremba pisał, kiedy z wolna gasł jego 
zapał polityczny, a on przestał być czynnym działaczem ruchu ludo-
wego. Czas pisania utrwalił tu i ówdzie gorzkie ślady w postaci oceny 
działaczy ludowych na emigracji, a przede wszystkim Stanisława Miko-
łajczyka. Ten zaś – ciesząc się poparciem rządu amerykańskiego – ostro 
zwalczał wszystkich secesjonistów, inne odłamy emigracyjnego PSL. 
Z jego inspiracji odebrano Zarembie stypendium Komitetu Wolnej Eu-
ropy, utracił także inne dochody i zmuszony był podjąć w połowie lat 50. 
XX w. posadę dozorcy23. W omawianych wspomnieniach brak jednak 
informacji o śmierci Mikołajczyka, która nastąpiła w grudniu 1966 r. 
Zaremba, wówczas zagorzały przeciwnik Mikołajczyka, niewątpliwie 
odnotowałby ów fakt w tekście. Wobec powyższego śmierć prezesa PSL 
może stanowić terminus ante quem powstania omawianego dzieła. 

 1 9  Ibidem, k. 33.
 2 0  Wspomnienia i inne materiały zarekwirowane Zarembie zostały zarchiwizowa-

ne wraz z całością dokumentacji urzędowej w tej sprawie: IPN BU, sygn. 0204/21, 
t. 1–4.

 2 1  AIPN BU, sygn. 01224/854.
 2 2  W. Zaremba, Moje wspomnienia [fragmenty], redakcja naukowa, wstęp i oprac. D. Mi-

siejuk, [w:] K. Maler, D. Misiejuk, 65 lat Polskiego Stronnictwa Ludowego…, s. 40–89.
 2 3  AIPN BU, MSW, sygn. 01168/174 [Notatka informatora Departamentu I MSW 

ps. „Korespondent” – Jan Parafiniak, z dn. 14 kwietnia 1958 r.], k. 29 (cyfrowa kopia 
zmikrofilmowanych akt).
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Czy można jednak ustalić przypuszczalny termin rozpoczęcia przez 
Zarembę prac nad tekstem wspomnień? Rozpoczął je od słów: „Jestem 
synem wsi polskiej, starym już człowiekiem, niezdolnym już do pracy 
fizycznej. Jestem już na pensji starczej, na którą to potrącano mi każ-
dego tygodnia [z] mego zarobku. Nie jestem dla nikogo ciężarem mej 
starości. Uciułałem sobie z ciężkiej mej pracy nieco oszczędności, bo 
pensja nie wystarczyła by na moje skromne nawet życie, z której trzeba 
żyć. Po przejściu na emeryturę życie moje stawało się coraz nudniejsze. 
Postanowiłem napisać o moich spostrzeżyniach od najmłodszych lat 
mego zapamiętania. Tem postanowiłem wypełnić sobie czas i nudnego 
życia, osamotnionego”24. 

Istotne znaczenie w ustaleniu czasu powstania omawianego tekstu 
mają dwa listy Zaremby do nieznanych adresatów w kraju, znajomych 
działaczy ruchu ludowego. Z korespondencji tej wynika, że przeszedł on 
na emeryturę w 1964 r., bowiem w liście z lipca 1966 r. zapisał: „Ja już 
dwa lata poszedłem na rentę starczą, a to dlatego, że mi mój stan zdro-
wia nie pozwalał więcej pracować”25. Wiadomo również, że rok czasu 
przebywał na kuracji we Włoszech, z której wrócił do Nowego Jorku 
w drugiej połowie 1965 r. W liście z 12 lutego 1966 r. do innego działa-
cza ludowego w kraju zapisał: „Parę miesięcy temu pisma Poloni zaczyny 
wiele pisać o Piłsudskim, dla omszania zupy, czyli pism. Więc usiadłem 
do maszynki i z oburzeniem wielkim napisałem w oparciu o dokumenty 
hostorji, uderzyłem mocno w Piłsudskiego”. Wspomniane artykuły po-
święcone osobie marszałka powstały zapewne w 1965 r. z okazji przy-
padającej wówczas 30. rocznicy śmierci Piłsudskiego. W innym miej-
scu tego samego listu zanotował: „Pisząc pamiętniki o naszych czasach 
i walk z sanacją, nie ominąłem Was Kolegi i Przyjacielu”26. Natomiast 
we wspomnieniach, pisząc o  siostrach pozostałych w kraju, dodał: „Jest 
obecnie 1966 rok, żyją mi wszystkie i dobrze się im powodzi”27. W związ-
ku z powyższym, z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, iż 
prace nad tekstem wspomnień rozpoczął Zaremba na przełomie 1965 
i 1966 r., zapewne po powrocie z Włoch. 

 2 4  AIPN BU, sygn. 0204/21, t. 2 [Władysław Zaremba, Moje wspomnienia], k. 1.
 2 5  Ibidem, t. 4 [List do nieznanego adresata], New York 16 lipca 1966, k. 49.
 2 6  Ibidem, t. 1 [List do nieznanego adresata], New York 12 lutego 1966, k. 4.
 2 7  Ibidem, t. 2 [Władysław Zaremba, Moje wspomnienia], k. 29.
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Praca nad wspomnieniami nie była ciągła, o czym może świadczyć 
numeracja kart – przykładowo istnieją dwie karty o numerze 303, jed-
na zapisana w całości, druga zapisana jedynie jednym zdaniem; po-
prawki nanoszone na tekście, uzupełnienia i powtórzenia treści, np. 
relacja z pobytu w aresztach UB w Katowicach i Warszawie. Na kartach 
298–314 znajduje się opis sytuacji Polaków na Wschodzie pod okupacją 
sowiecką, wysiedlenia ze wsi Mazury i deportacji na Syberię do przy-
siółka Zimowoja Teja. Jest to w znaczącej mierze powielenie wcześ-
niejszych zapisów znajdujących się na kartach 164–181. Wielokrotnie 
zaburzony jest także porządek chronologiczny wydarzeń. Omawiając 
kwestię działalności w Radzie Narodowej RP na uchodźstwie, niespo-
dziewanie na dwóch kartach pojawiają się okoliczności rozłamu, jaki 
nastąpił w emigracyjnym PSL w 1954 r.

Być może prace nad wspomnieniami przyczyniły się do podjęcia 
przez Zarembę ostatecznej decyzji o powrocie do Polski. Przebywając 
na emigracji, boleśnie odczuwał rozłąkę z krajem. We wspomnianym 
już liście z 12 lutego 1966 r. zapisał: „Myślę nieraz, czy by nie lepiej 
było wrócić do Polski […] Chciałoby się złożyć swoje kości w tej ziemi, 
która dała mi pierwszy kawałek chleba. Chciało [by] się jeszcze spotkać 
z dawnych już czasów z kolegami ludowcami”28. Słowa te są dowodem 
tęsknoty autora za ojczyzną. Pragnie on wrócić do kraju dzieciństwa 
i wspomnień z nim związanych. Tak w analizowanym dziele, jak i ko-
respondencji z działaczami ludowymi w kraju dawał do zrozumienia, 
iż jest rozczarowany postawą działaczy emigracyjnych, rozgrywkami 
personalnymi. Przede wszystkim jednak, że na emigracji czuł się obco, 
nie mogąc się realizować w roli społecznika, działacza chłopskiego, try-
buna ludowego. 

konwencja stylistyczna
Moje wspomnienia Władysława Zaremby nie dają się ująć w ramy kon-
kretnej konwencji stylistycznej. Narracja jest w znacznej mierze typowa 
dla wspomnień, po części dla pamiętników, a także diariuszy za spra-
wą wtopionych w tekst różnorodnych notatek, dokumentów, np. pismo 

 2 8  Ibidem.
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kierownika Referatu Osiedleńczego Starostwa Powiatowego w Głub-
czycach z dn. 26 lipca 1948 r. nakazujące Zarembie osiedlenie się poza 
terenem powiatu lub protokół z posiedzenia NKW PSL w Nowym Jorku 
z dn. 21 września 1954 r. 

Styl miejscami przypomina zapis relacji ustnej, ze względu na brak 
zachowania jakichkolwiek form pisarskich. Język wypowiedzi, używanie 
miejscami przez autora wyrażeń typowych dla gwary ludności kresowej 
(np. perekińczyk – zdrajca) oraz różnorodność podejmowanych zdarzeń 
o znacznym marginesie historycznym, zbliżony jest do gawędy o prze-
szłości. Miejscami tok narracji ma znamiona autobiografii, sprawozda-
nia autora ze swej działalności publicznej. Motywy autobiograficzne są 
szczególnie zauważalne przy opisie dzieciństwa i okresu wczesnej mło-
dości, a także zsyłki syberyjskiej. Niekiedy tok narracji staje się udra-
matyzowanym wykładem o dziejach naszego kraju, o kulturze chłopów 
kresowych, przede wszystkim jednak jest krytyczną relacją działacza 
ludowego o rządach sanacyjnych i komunistycznych w Polsce. 

Wspomnienia Zaremby są źródłem nieadresowanym. Jednakże dzię-
ki swej wymowie semantycznej wydają się przydatne dla szerokiego 
kręgu humanistów: przede wszystkim historyków, a także politologów, 
filologów, etnografów.

Nie bez znaczenia przy dalszej analizie tego dzieła winien być cały 
zespół zjawisk związanych z warsztatem pisarskim Zaremby. Ten ludo-
wiec-samouk, przebywając w USA, bardzo często pisywał artykuły do 
czasopism emigracyjnych, wykazując się znaczną poprawnością stylu. 
Z zachowanej korespondencji wiadomo, że czytał pamiętniki Witosa, 
Rataja, Stapińskiego i wielu innych działaczy ludowych. Jednak stoso-
wane przez nich style wypowiedzi nie znalazły odzwierciedlenia w tek-
ście Władysława Zaremby. Należałoby również zwrócić uwagę na cechy, 
które determinowały ów warsztat autora: przede wszystkim jego wy-
kształcenie, stan emocjonalny w momencie tworzenia poszczególnych 
partii tekstu, przynależność klasową i polityczną. Zespół tych cech 
miał olbrzymie znaczenie w konstrukcji omawianych wspomnień. 

charakterystyka źródła
Moje wspomnienia Władysława Zaremby nie są li tylko zapisem jego 
działalności politycznej bądź opowieścią autobiograficzną. W toku 
narracji autor przywołuje też opowieści przekazane mu przez innych, 
m.in. najstarszych mieszkańców rodzinnej wsi o sytuacji chłopstwa 
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galicyjskiego w okresie pańszczyźnianym oraz rabacji Jakuba Szeli. 
W związku z tym zakres chronologiczny wydarzeń opisywanych we 
wspomnieniach sięga od połowy XIX do połowy wieku XX. 

Zakres terytorialny jest również szeroki, obejmując Galicję i Podole, 
następnie Syberię, Anglię, Śląsk i Amerykę Północną. Los rzucał bo-
wiem Władysława Zarembę po różnych zakątkach globu.

Autor dba o rzeczowość, dokumentarność, jednocześnie konotu-
jąc bogactwo osób i informacji. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, 
iż jest to źródło nie tylko do dziejów wsi galicyjskiej, ruchu ludowego 
i historii politycznej naszego kraju. Przede wszystkim jest to źródło 
niezbędne do poznania osoby samego Zaremby, działacza ludowego, 
społecznika, polityka. 

Zagłębiając się w treść wspomnień, należy stwierdzić, iż są one nie-
jednorodne. Uwypuklona zostaje przede wszystkim działalność spo-
łeczna i polityczna Zaremby w okresie międzywojennym. W miarę 
obejmowania przez niego coraz wyższych stanowisk w ruchu ludowym 
rozszerza się horyzont wydarzeń ukazywanych czytelnikowi. Sposób 
ujęcia tematu jest taki, że w ostatecznym rezultacie jego wspomnienia 
wywołują wrażenie opowiadania bardzo bezpośredniego i szczerego, 
osobistych doświadczeń i przeżyć autora. Jednakże ze względu na fakt, 
iż pisane są a priori, należy przypuszczać, że przyczyny, jak również 
skutki wielu decyzji podejmowanych przez niego w przeszłości – wów-
czas w obliczu wielu niewiadomych – po latach interpretował w zupeł-
nie innym świetle, z korzyścią dla siebie.

Perspektywa opisywanych wydarzeń ulega gwałtownemu skurcze-
niu z chwilą udziału w tzw. wielkiej polityce polskiego ruchu ludowego 
– na obczyźnie (w Radzie Narodowej) a także w kraju (w Krajowej Ra-
dzie Narodowej oraz centralnych strukturach PSL).

Całość wspomnień można podzielić, zaznaczając od razu, iż sztucz-
nie – bowiem Zaremba sam nie podzielił swego dzieła – na kilka części. 
Pierwsza – dość spójna pod względem chronologicznym – to zarys jego 
dzieciństwa i młodości. Autor wprowadza czytelnika w klimat życia chło-
pów galicyjskich przełomu wieków. Kreśli obraz obyczajów chłopskich, 
ich zmagania się z codziennymi trudnościami, m.in. ubóstwem (opis 
nędznych posiłków spożywanych w domu rodzinnym Zaremby) i choro-
bami (wysoka śmiertelność z powodu gruźlicy), barierami społecznymi 
i cywilizacyjnymi (np. ojciec Zaremby, który bał się podróżować koleją).
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Kolejna część, najobszerniejsza, to przede wszystkim obraz Zarem-
by jako działacza ludowego i społecznika doby międzywojennej. Dru-
ga Rzeczpospolita mogła być dla ruchu ludowego okresem wspaniałe-
go rozwoju. Po latach prześladowań i różnego rodzaju nacisków chłopi 
zyskali wreszcie prawo do politycznego samostanowienia. Tymczasem 
nie był to okres świetności dla ludowców. Zaremba pomija milczeniem 
przyczyny hamujące rozwój ruchu ludowego w pierwszych latach nie-
podległości Polski. Nie wspomina o tarciach i podziałach w łonie lu-
dowców, wszelkie niepowodzenia zrzucając na Piłsudskiego i jego żądzę 
władzy. Swą uwagę przede wszystkim skupia na rządach sanacyjnych, 
tak jakby po wojnie polsko-bolszewickiej natychmiast nastąpił przewrót 
majowy. Po części może to wynikać z własnych doświadczeń autora oraz 
jego horyzontu lokalnego, z poziomu którego wielu rzeczy mógł jeszcze 
nie dostrzegać. Należy jednak wątpić, by bieżące wydarzenia polityczne 
i rozłamy w ruchu ludowym nie były komentowane w lokalnym środo-
wisku ludowym. Wiadomo, iż Zaremba aktywnie uczestniczył w roz-
woju ruchu ludowego na terenie powiatu podhajeckiego, województwa 
tarnopolskiego i lwowskiego. Na kartach swych wspomnień wszak wie-
lokrotnie odwołuje się do przeróżnych zjazdów członków Stronnictwa 
Ludowego zarówno szczebla powiatowego, jak i wojewódzkiego.

Wiele miejsca poświęca także omówieniu problematyki wielkiego 
strajku chłopskiego w 1937 r. W sposób niezwykle precyzyjny przed-
stawia jego genezę i przebieg na terenie powiatu. Obszernie relacjonu-
je też kwestie represji policyjnych zastosowanych wobec uczestników 
strajku, przede wszystkim swoje doświadczenia z ówczesnym wymia-
rem sprawiedliwości. 

Nie należąc do środowiska legionowego, a nawet otwarcie wystę-
pując przeciwko niemu, nie schlebiając decydentom i urzędnikom, 
skrupulatnie odnotowywał swój awans „na szczyty społeczne”. Przy-
pomnijmy, że został radnym gminy, następnie na prośbę starosty po-
wiatowego wójtem gminy Halicz. Zaangażował się również w rozwój 
spółdzielczości29, kierując kilkoma spółdzielniami – także z inspiracji 
miejscowych władz powiatowych. Kolejne stanowiska, które były mu 
przydzielane przez przedstawicieli ówczesnych władz samorządowych, 

 2 9  H. Trocka, Spółdzielczość w programach i polityce polskich stronnictw ludowych do 
roku 1939, Warszawa 1969, s. 196.
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uważał za urzędową chęć ograniczenia jego działalności politycznej 
w ruchu ludowym. Nigdy jednak, co trzeba podkreślić, nie zabiegał o te 
stanowiska. Wszystkie, które osiągnął, traktował jako dowód uznania 
jego pracy koncepcyjnej i organizacyjnej.

Innym wybijającym się motywem opisywanym przez Zarembę są sto-
sunki polsko-ukraińskie. Podkreśla on przyjazny stosunek ludności ukra-
ińskiej do osadników polskich przez cały okres jego pobytu na Kresach.

Do części trzeciej należałoby zaliczyć doświadczenia wojny i okupa-
cji sowieckiej oraz zsyłki na Syberię i do Uzbekistanu. Jak wspominał, 
szykany władz oraz NKWD wobec Polaków były na porządku dzien-
nym. W sposób niezwykle sugestywny Zaremba nakreślił tu dramat lu-
dzi wyrwanych z własnego mikrokosmosu, zdanych na łaskę i niełaskę 
władz sowieckich. Trudne warunki generowały różne postawy i zacho-
wania ludzi. Gdy wielu ludzi popadło w apatię, rozwijała się atmosfe-
ra ogólnego zniechęcenia, Zaremba kupił w Taszkiencie jałówkę oraz 
kawałek pola, który uprawiał celem utrzymania rodziny. Jak z żalem 
wspominał po latach, był za swą przedsiębiorczość szykanowany przez 
innych Polaków.

Obraz Zaremby jako polityka, jednego z bliskich współpracowni-
ków Stanisława Mikołajczyka zarówno na uchodźstwie, jak i w kraju 
– można zaliczyć do części czwartej. Autor skrupulatnie odnotowu-
je swój awans, jednakże mało informuje o kulisach wielkiej polityki, 
w której uczestniczył30. Zamiast tego obszernie opisuje rozłamy i tarcia 
w rządzie polskim na uchodźstwie oraz tamtejszym ruchu ludowym. 
Podobnie sytuacja przedstawia się w kwestii udziału Zaremby w pra-
cach KRN a także działalności we władzach naczelnych PSL w kraju. 
Z tekstu wspomnień wyłania się obraz działacza ludowego skupione-
go wyłącznie na rozwoju otrzymanego gospodarstwa rolnego w Bogu-
chwałowie, który prześladowany jest przez władze administracyjno-
policyjne państwa niemal wyłącznie za przekonania polityczne.

Wiadomo, iż Zaremba brał udział w Kongresie PSL w styczniu 
1946 r. Wszedł w skład Prezydium Kongresu, został przewodniczącym 
podkomisji Ziem Odzyskanych, opracowując postulaty dotyczące tego 

 3 0  Por. w tym zakresie Polski ruch ludowy na emigracji. Tom 1: (1944–1954), dokumen-
ty i materiały wydał R. Turkowski, Kielce 2005, s. 90 nn.
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obszaru, wybrano go do Rady Naczelnej PSL31. Współtworzył struktu-
ry PSL na terenie województwa śląsko-dąbrowskiego, aktywnie uczest-
niczył w kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego na przełomie 
1946 i 1947 r. Jednakże większość z tych zagadnień albo w ogóle, albo 
w stopniu minimalnym została poruszona przez Zarembę. Szczegółowo 
natomiast opisuje sankcje aparatu bezpieczeństwa wymierzone w jego 
osobę. Fragmenty poświęcone aresztowaniu, pobycie w więzieniach UB, 
prowadzonych wówczas przesłuchaniach w konfrontacji z zachowaną 
dokumentacją aparatu bezpieczeństwa wskazują na niezwykłą dbałość 
Zaremby o pełne odzwierciedlenie rzeczywistości w swoim opisie. 

Dystans do polityki PSL, jaki zachowuje w końcowych fragmentach 
swych wspomnień Zaremba, mógł mieć związek z osobą Stanisława 
Mikołajczyka. To, co osiągnął Zaremba, zawdzięczał w dużej mierze 
właśnie prezesowi PSL. Jednakże osoba prezesa była przez Zarembę 
– w momencie powstawania wspomnień – postrzegana w sposób pe-
joratywny. Skupienie się na osobistych przeżyciach oraz kwestii pracy 
na roli uwalniało Zarembę od konieczności opisu meandrów polityki 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, a tym samym osoby jego prezesa. 

Władysław Zaremba żył w czasach nader intensywnych przemian 
świadomościowych, kulturowych, gospodarczych, zwłaszcza w środo-
wisku wiejskim. W tej sytuacji Moje wspomnienia mogą być dla hi-
storyka nieocenioną pomocą do zrozumienia postrzegania ówczesnych 
wydarzeń z perspektywy działacza chłopskiego. Stanowią one również 
cenne źródło przede wszystkim ze względu na osobę autora, jednego 
z ważniejszych działaczy polskiego ruchu ludowego XX w. Wydaje się, 
iż po udostępnieniu tekstu szerokiemu gronu odbiorców wspomnienia 
Władysława Zaremby wejdą na stałe do literatury pamiętnikarskiej, 
wzbogacając w niej nurt pamiętnikarstwa chłopskiego o pozycję pierw-
szorzędnej wartości.

 3 1  Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego 19–21 styczeń 1946 r. (stenogram), wybór, 
wstęp i oprac. J. Gmitruk, J. Mazurek, Warszawa 1999, s. 13, 111, 151, 241. Postulaty 
dotyczące Ziem Odzyskanych – s. 152–156. 
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Dariusz Misiejuk

Unknown memories  
of a forgotten  

peasant activist

Władysław Zaremba was one of the leaders of the Polish Peasants’ 
Party in country and abroad, a member of the Polish government-
in-exile during WW2, and a deputy to State National Council. 
However, he is almost completely forgotten nowadays. Historians 
were not aware of the fact that, while he was an expatriate in USA 
in 1965–1966, Władysław Zaremba wrote down his memoirs. The 
typescript was commandeered from Zaremba by the SB (the se-
cret police) when he came back to the country in 1967 and was 
never returned to him. Establishing the Institute of National Re-
membrance (Instytut Pamięci Narodowej) gave many researchers 
an access to the former SB files, among which were Władysław 
Zaremba’s accounts. The aim of the author of the article is to in-
troduce the reader to information regarding Zaremba’s political 
and social activity. The author also gives a brief characteristics of 
the memoirs, by specifying when and how they came into being, 
and discusses their content through the style of the testimony. An 
analysis of the typescript brings a conclusion, that it is the key 
to the history of the Galician countryside, peasants’ movement 
and Poland’s political history, but even more so – to understand-
ing Władysław Zaremba – a peasant, social activist and politician 
– himself.
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Feliks Badowski urodził się 17 maja 1923 r. w Warszawie. Do momen-
tu wybuchu powstania warszawskiego mieszkał w robotniczej dzielni-
cy stolicy – Woli. Dorastał w rodzinie o tradycjach wojskowych. Wy-
chowywał się w czasach, kiedy szczególnie duży nacisk kładziono na 
poczucie patriotyzmu. Należał do harcerstwa, uprawiał z sukcesami 
sport i rozwijał swoje talenty muzyczne. Młodość jednak nie upłynęła 
mu pod znakiem beztroski. Wcześnie stracił ojca i musiał pracować, 
żeby zapewnić utrzymanie rodzinie. Kiedy miał szesnaście lat wybu-
chła wojna. W tych trudnych warunkach postanowił robić coś dla kraju 
i wstąpił do konspiracji, do Armii Krajowej. Brał udział w powstaniu 
warszawskim, podczas którego był ranny. Był naocznym świadkiem 
cierpienia i śmierci kolegów, walk partyzanckich, przyjmowania zrzu-
tów alianckich i codziennego funkcjonowania oddziałów Armii Krajo-
wej w tamtym okresie. W wyniku zniszczeń stolicy dokonanych przez 
okupanta został pozbawiony domu. Te okoliczności skłoniły go do wy-
jazdu do Wrocławia. Tutaj, na Dolnym Śląsku, znalazł zatrudnienie 
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w „Pafawagu”1 i dopracował do emerytury. Doczekał się dwójki dzieci. 
Mając już swoje lata, w chwili wywiadu wciąż zachowywał aktywność, 
pozostał człowiekiem samodzielnym. Po wojnie był członkiem kilku 
organizacji, w których pełnił odpowiedzialne funkcje. Na podkreśle-
nie zasługuje jego podejście do nauki i chęć samokształcenia. W czasie 
okupacji, uczęszczając na kursy techniczne, starał się podnieść swoje 
kwalifikacje, również po wojnie kształcił się, co zaowocowało później 
zajmowaniem kierowniczych stanowisk. Już na emeryturze przekazy-
wał swoje doświadczenia i wiedzę, podejmując się zadań dydaktycz-
nych. 

Historia jego życia może być dla wielu inspirująca. Wskazuje, jak 
mimo przeciwności losu, zachowywać spokój i dążyć do realizacji po-
stawionych sobie celów.

Prezentowana relacja wskazuje, że Feliks Badowski poświęcił wiele 
lat pracy nad własną biografią, np. epizody dotyczące wojny weryfiko-
wał w dostępnej literaturze. Na podstawie samej relacji często trudno 
oddzielić, jakie informacje zapamiętane zostały podczas wydarzeń, 
a jakie były wtórnie przyswojone. Jego opowieść jest przemyślana, 
wręcz literacko dopracowana, chociaż należy mieć świadomość, że do-
konana redakcja może ją zniekształcić. Jest interesującym źródłem do-
tyczącym nie tylko powstania warszawskiego, AK, podziemia niepod-
ległościowego, ale też obszernie rozumianej problematyki pamięci. 

 1  „Pafawag” – fabryka wagonów, lokomotyw i maszyn we Wrocławiu przy ulicy Ro-
botniczej 12. Do 1945 r. nosiła nazwę „Linke-Hoffmann-Werke”. Za początki po-
wstania przyjmuje się rok 1839, kiedy to miejscowy budowniczy powozów (Linke) 
dostał zamówienie na produkcję taczek. Zakłady rozwijały się dość prężnie w ciągu 
XIX i początkach XX w. W czasie II wojny światowej prowadzono produkcję zbroje-
niową. Po zajęciu ziem zachodnich zakłady zostały przejęte przez Polskę i od 7 VIII 
1945 r. funkcjonowały pod nazwą Państwowa Fabryka Wagonów we Wrocławiu 
(„Pafawag”). Produkowano tam węglarki, platformy i wagony osobowe. W 1997 r. 
w ramach procesów komercjalizacji przejęte przez międzynarodowe koncerny. Od 
2000 r. Bombardier Transportation sp. z o.o. Więcej zob. Dwadzieścia lat Pafawagu: 
1945–1965, Wrocław 1965; S. Jankowski, Początki odbudowy przemysłu wrocław-
skiego w latach 1945–1946, „Rocznik Wrocławski”, t. XIX, Wrocław 1980, s. 35–44; 
Z. Tempski, Wrocławski ośrodek przemysłowy, Wrocław 1970.
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Relacja Feliksa Badowskiego2

Urodziłem się na Woli w 1923 r., przy ulicy Prądzyńskiego. Mieszka-
łem w kamienicy, która była własnością dużej fabryki – „Lilpop, Rau 
i Loewenstein”3, gdzie później pracowałem. Ukończyłem powszech-
ną szkołę o numerze 182 przy ulicy Bema 82. Uczęszczałem tam do 
września 1936 r. Będąc w tej szkole, należałem również do drużyny 
harcerskiej, 19 WDH4. W hufcu „Wola”, to była taka jedna z lepszych 
drużyn, nie będę się chwalił, no ale tak podobno było. Należałem do 
tej drużyny i tam działałem troszkę – grywałem nawet w orkiestrze na 
fanfarze5. Później zdałem egzamin do pierwszego miejskiego Gimna-
zjum Mechanicznego im. Konarskiego przy ulicy Leszno, na wydział 
samochodowy. Tam były dwa wydziały, samochodowy i lotniczy. Na 
ten drugi było się trudniej dostać, mnie przyjęto na ten pierwszy. Było 
mi łatwiej, ponieważ to było miejskie gimnazjum, a mój ojciec praco-
wał w swoim czasie, zanim zmarł, w gazowni miejskiej. Chodząc do tej 
szkoły, mieliśmy również taki przedmiot – przysposobienie wojskowe. 
W związku z tym przedmiotem kłopotów ze strzelaniem nie miałem 

 2  AOPiP, akcesja, Relację Feliksa Badowskiego zarejestrował Maciej Pęcherz 4 III 
2011 r. we Wrocławiu. Relacja powstała w mieszkaniu świadka w dziennym pokoju. 
Siedzieliśmy w fotelach przy małym stoliku przy ścianie. Było dość sympatycznie, 
jednak bez poufałości i z dystansem. Nagranie odbywało się w godzinach południo-
wych. Relacja była składna, spójna. Można było odnieść wrażenie, że była już kie-
dyś opowiadana. Nie było dłuższych przerw, przestojów. F. Badowski odpowiadał 
też na zadane pytania, wykazując się dobrą pamięcią i sprawnością umysłową. Pod 
tym względem było swobodnie – można było dopytać o każdą kwestię. Por. relację 
w Muzeum Powstania Warszawskiego z 26 III 2009 r.: http://ahm.1944.pl/Feliks%20
Stanislaw_Badowski/1/?q=feliks+badowski (dostęp: 14 IX 2011 r.).

 3  „Lilpop, Rau i Loewenstein” – spółka akcyjna i fabryka, która została założona 
w 1866 r. w Warszawie i zlikwidowana w 1944 r. Działała w Śródmieściu i na Woli. 
Były to największe zakłady przemysłowe w międzywojennej Warszawie. Zajmowały 
się produkcją szerokiego asortymentu maszyn, m.in.: tramwaje, lokomotywy, samo-
chody itd. Zob. J. Kazimierski, Wielkie zakłady przemysłowe Warszawy, Warszawa 
1976.

 4  19. Warszawska Drużyna Harcerzy im. Ludwika Narbutta, zob. Jednodniówka 19 
Warsz[awskiej] Drużyny Harcerskiej im. L. Narbutta wydana w 20-tą rocznicę istnie-
nia, Warszawa styczeń 1936, http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=9864& 
from=&from=metadatasearch&dirids=1&lang=pl (dostęp: 19 VIII 2011 r.). 

 5  Fanfara – instrument muzyczny, aerofon. Trąbka naturalna bez wentyli, zwana syg-
nałówką. 
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nigdy, ponieważ na wszystkich zawodach młodzieżowych, sportowych, 
z wiatrówki zdobywałem raczej czołowe miejsca [śmiech]. Trafiałem 
przeważnie dziesiątki. Dobre oko miałem… Jeśli chodzi o strzelanie, 
była to moja specjalność. Strzelanie, granie na instrumentach, takich 
jak bandżo, gitara i tak dalej, szło mi dobrze. Jeszcze w trakcie uczęsz-
czania do miejskiego gimnazjum mieliśmy praktykę w zakładzie „Ur-
sus”, a filia tego „Ursusa” mieściła się na Skierniewickiej6. Tam były 
zajęcia praktyczne, takie typowo techniczno-mechaniczne. To była 
bardzo dobra szkoła, bardzo dużo się nauczyłem. Po jej ukończeniu 
było już ciężko, więc zacząłem pracować. Miałem wtedy około szes-
nastu lat. 

Popracowałem trochę. Z początku u prywatnego przedsiębiorcy, 
w zakładzie mechanicznym przy ulicy Wolskiej 28. Następnie prze-
niosłem się stamtąd, ale dopiero w czasie okupacji. W międzyczasie 
wybuchła wojna, druga wojna światowa. Wtedy już trzeba było prze-
rwać naukę, pomimo że ja chciałem jeszcze się uczyć, nie miałem moż-
liwości. Brałem udział w obronie Warszawy na apel Starzyńskiego7. 
To znaczy budowaliśmy barykady przeciwczołgowe, czy też ze strychu 
kamienicy wyrzucaliśmy bomby zapalające. Małe bombki leżały na 
strychu, gdzie był piach i tam syczały, to je wyrzucaliśmy na ulicę. 

Po wkroczeniu Niemców do stolicy trzeba było się jakoś ustawić. 
Popracowałem jeszcze trochę w tym zakładzie mechanicznym. Póź-
niej przenieśli mnie służbowo do fabryki „Lilpop, Rau i Loewenstein”, 
ponieważ tam już Niemcy kombinowali, żeby zacząć produkcję zbro-
jeniową, tak jak w każdym innym dużym zakładzie. A to była fabry-

 6  „Ursus” – zakłady znajdujące się w Warszawie, w dzielnicy Ursus, działające do dziś. 
Początki sięgają roku 1893. Przed wojną prowadzono tam produkcję maszynową, 
w tym zbrojeniową, A. Jezierski i C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, War-
szawa 2003, s. 300. Zob. też W. Pruss, Rozwój przemysłu warszawskiego w latach 
1864–1914, Warszawa 1977. 

 7  Stefan Starzyński (ur. 1893 – zm. 1943) – polski polityk, oficer, prezydent Warszawy 
w latach 1934–1939. Był charyzmatycznym organizatorem obrony Warszawy przez 
jej mieszkańców podczas wojny obronnej 1939 r. Zob. M. Drozdowski, Starzyński: 
legionista, polityk gospodarczy, prezydent Warszawy, Warszawa 2006.
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ka, która produkowała wagony elektryczne, które jeszcze do dzisiaj są 
w użyciu. Oni pierwsi zaczęli je produkować na licencji angielskiej. Był 
tam też wydział samochodowy, gdzie oprócz samochodów osobowych, 
które składali, czyli „chevroletów”, „opli” itd., robili jeszcze samocho-
dy pożarnicze i inne techniczne. Ja właściwie pracowałem w tej fabry-
ce od 1941 r.

Zapisałem się wtedy na takie tajne troszkę czy też półtajne kursy 
– TKT. Pełna nazwa to Towarzystwo Kursów Technicznych8. Chcia-
łem uzupełnić troszkę wykształcenie, bo nie miałem szans na pójście 
do szkoły. W okupacji nie było mowy o nauce na poziomie wyższym, 
bo Niemcy nie byli skłonni podarować takich rzeczy9. W tym czasie 
pracowałem w fabryce i tam nawiązywałem różne stosunki z innymi 
ludźmi, z kolegami. Między innymi spotykałem się z takimi kolegami, 
którzy już byli w organizacji ZWZ10. No i od słowa do słowa, wciągnęli 
mnie te chłopaki [śmiech]. Ja się wcale też tak bardzo im nie opiera-
łem, bo wiedziałem, że jest okupacja i trzeba pomóc. Tym bardziej, 
że była okazja, bo ja byłem już spawaczem i zostałem przydzielony 
do takiej brygady, która tam spawała odlewy staliwne i żeliwne. Moja 
brygada leczyła te odlewy, bo każdy miał jakieś pory niewypełnione. 
I tam dowiedziałem się, że między innymi to były cylindry do łodzi 
podwodnych, do tych „ubotów” niemieckich11. No to trzeba było kom-
binować, żeby tak trochę „posabotować”. Starsi koledzy namawiali, jak 
ja mam to robić, żeby nie spawać tego tak jak trzeba, tylko żeby tam 
coś układać i dopiero po wierzchu tylko [śmiech]. Później, kiedy taki 
„ubot” był na morzu, to ten cylinder mógł szlag trafić. 

 8  Więcej o oświacie w czasie okupacji zob. C. Łuczak, Polska i Polacy w drugiej wojnie 
światowej, red. J. Topolski, Poznań 1993, s. 465–488.

 9  O studiach wyższych w czasie okupacji zob. M. Walczak, Szkolnictwo wyższe i nauka 
polska w latach wojny i okupacji 1939–1945, Wrocław 1978, s. 71–170.

 1 0  Związek Walki Zbrojnej – między 13 XI 1939 a 14 II 1942 r. polskie siły zbrojne na 
terenie kraju. Powstał z inicjatywy naczelnego dowództwa, w związku z organizo-
waniem się w Polsce podziemia (m.in. Służby Zwycięstwu Polski – SZP). Później 
przemianowany na Armię Krajową (AK). Więcej zob. L. Bartelski, AK, t. I, Podziem-
na armia 27 IX 1939 – 30 VI 1943, Warszawa 1990.

 11  U-boot (niem. Unterseeboot) – łódź podwodna. 
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Po jakimś czasie, w maju 1942 r.12, złożyłem przysięgę13. To było 
chyba zaraz przed aresztowaniem pułkownika „Grota” Roweckiego14. 
Jego aresztowali chyba na początku lipca lub przy końcu czerwca, 
a ja w maju miałem przysięgę15. Wtedy zaczęła się już zupełnie inna 
działalność. Dostałem przydział do takiej sekcji. W naszej strukturze 
były początkowo właśnie sekcje, one się składały następnie w pluto-
ny, ale to już jest sprawa późniejsza16. Było nas w takiej sekcji ośmiu. 

 1 2  Według ankiety personalnej z 27 VI 1989 r. znajdującej się w Archiwum ŚZŻAKOD, 
Feliks Badowski był strzelcem w maju 1943 r., AŚZŻAKOD, sygn. 123, k. 1, por. przy-
pis 15.

 1 3  Przed wstąpieniem w szeregi AK konieczne było złożenie przysięgi. Jej tekst brzmiał: 
„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony 
Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia i przysięgam 
być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej 
honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia 
mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz 
wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, 
a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopo-
móż Bóg”. Zob. P. Niwiński, Powstanie Armii Krajowej, „Biuletyn Instytutu Pamięci 
Narodowej” 2007, nr 1–2 (72–73), s. 105.

 1 4  Stefan Paweł Rowecki ps. „Stefan Radecki”, „Grot”, „Rakoń”, „Grabica”, „Jan”, „Kali-
na”, „Tur” (ur. 25 XII 1895 w Piotrkowie Trybunalskim – zm. 1/2 VIII 1944 w Sach-
senhausen) – dyplomowany oficer służby stałej piechoty, generał dywizji Wojska 
Polskiego, komendant główny Armii Krajowej (14 II 1942 – 30 VI 1943 r.). W czasie 
kampanii wrześniowej dowodził Warszawską Brygadą Pancerno-Motorową. Wyso-
kie stanowiska w konspiracji pełnił już na jesieni 1939 r. Jego aresztowanie nastąpiło 
30 VI 1943 r. (relacja F. Badowskiego jest w tym miejscu nieścisła). Doszło do niego 
w jednym z warszawskich mieszkań, w wyniku działalności niemieckich podwój-
nych agentów, A.K. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–
1944, Warszawa 1987, t. 1, s. 134–135. Więcej, T. Szarota, Stefan Rowecki „Grot”, 
Warszawa 1985.

 1 5  Jeżeli F. Badowski rzeczywiście składał przysięgę niedługo przed aresztowaniem 
gen. Roweckiego, miało to miejsce w 1943, a nie w 1942 r.

 1 6  Sekcje były najmniejszą jednostką organizacyjną w strukturach AK. Kilka sekcji łą-
czyło się w pluton. Plutony z kolei składały się na kompanie, a te na bataliony. Jeszcze 
wyższymi jednostkami, w skład których wchodziło kilka batalionów, były pułki, któ-
re składały się na dywizje. Na temat struktur sił powstańczych na terenie Żoliborza 
zob. G. Jasiński, Żoliborz 1944, Pruszków 2008, s. 68–108. O strukturze organiza-
cyjnej wyższego szczebla zob. Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t. III (Armia 
Krajowa), Warszawa 1999, s. 672–679. 
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Ja i moi koledzy mieliśmy za zadanie m.in., żeby kombinować, gdzie 
się da, broń, którą się następnie magazynowało17. Osobiście nie nosi-
łem jej bezpośrednio do magazynu, ale wiem, że miejsce przechowania 

 17  W marcu 1944 r. okręg warszawski ZWZ-AK dysponował: 45,5 tys. granatami, 
1965 pistoletami, 1316 karabinami, 287 pistoletami maszynowymi, 75 ręcznymi 
karabinami maszynowymi, 18 ciężkimi karabinami maszynowymi, 12 karabinami 
przeciwpancernymi i 2 armatami przeciwpancernymi. Względem poprzednich lat 
funkcjonowania podziemia widoczna była tendencja wzrostowa stanu posiadanego 
uzbrojenia, zwłaszcza w stosunku do granatów, pistoletów i pistoletów maszyno-
wych. O stanie uzbrojenia w Warszawie, zob. Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, 
red. K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 37–38.

Powrót ze zbiórki sekcji ak 

(Feliks Badowski pierwszy 

z lewej), 1943, fot. NN
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znajdowało się gdzieś na ulicy Odyńca, aż na Mokotowie chyba. Ja, to 
co mi się udało znaleźć, oddawałem naszemu dowódcy sekcji. To była 
broń, która pozostała po trzydziestym dziewiątym roku, bo niektórzy 
mieli pochowaną, szczególnie granaty. Część ludzi miała jeszcze jakąś 
amunicję. Jeździliśmy również na wieś i tam szukaliśmy, czy może ktoś 
ma coś w stodole… Broń się też kupowało. Czasem można było kupić 
na placu Kercelego18. Wiązało się to z pewnym ryzykiem, ale ci któ-
rzy sprzedawali, nie mieli broni przy sobie, po odbiór szło się później 
z nimi do jakiejś tam bramy. Kupowało się w ten sposób szczególnie 
granaty. Mnie udało się raz nabyć taką „parabelkę” niemiecką, pistolet 
dziewięciostrzałowy19. To był duży sukces. Poza tym w okresie naszej 
działalności przeszliśmy jeszcze kurs sapersko-minerski. Jeździliśmy 
chyba we trzy miejsca. Zdaje się, że na Powiśle, na Browarną, do jedne-
go takiego „dobrego” mieszkania. Również na Woli, na Prądzyńskiego 
tylko w drugim końcu20, mieliśmy taką melinę, gdzie się zbieraliśmy. 
Były tam różne ćwiczenia na tematy wojskowe, szkolenia, rozbierania, 
czyszczenia broni. Różnego rodzaju broni, bo już żeśmy jej trochę mie-
li. Były też szkolenia na temat zaminowania terenu, takie typowo sa-
perskie. Interesowało mnie to tym bardziej, że mój ojciec był saperem 

 1 8  Targowisko na placu Kercelego („Kercelego”, „Wolski”, „Kercelak”) – plac targowy 
ciągnący się wzdłuż ul. Okopowej między ul. Wolską i Leszno, założony w 1867 r. 
Nazwa pochodzi od właściciela placu – J. Kercelego, który ofiarował go miastu. 
W latach 70. XIX w., po przeniesieniu tam straganów z pl. Grzybowskiego, stał się 
popularnym targowiskiem. Handlowano tam różnymi artykułami codziennego 
użytku, produktami spożywczymi, starociami, zwierzętami itp. Podczas II wojny 
światowej plac stał się głównym targowiskiem artykułami żywnościowymi i niele-
galnymi, był miejscem wielkich obław organizowanych przez Niemców. Istniał do 
powstania warszawskiego. Encyklopedia Warszawy, red. B. Kaczorowski, Warszawa 
1994, s. 331.

 1 9  Pistolet P08 „Parabellum” (potocznie – parabelka) – pistolet samopowtarzalny pro-
dukcji niemieckiej skonstruowany w okresie przed I wojną światową. W pistolecie 
używano nabojów 9 mm. Była to bardzo popularna broń. Produkcja seryjna trwała 
od 1900 do 1942 r.; w tym czasie powstało ponad 2 mln pistoletów tego typu. Fak-
tycznie magazynek mieścił 8 nabojów. Zob. Uzbrojenie Wehrmachtu i SS, red. F. Sta-
niszewski, Białystok 1993, s. 7–11. 

 2 0  F. Badowski prawdopodobnie ma na myśli koniec ulicy przeciwny do tego, gdzie 
znajdowało się jego mieszkanie. Por. początek relacji.
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i służył w Modlinie, w twierdzy Modlin21. W czasie II wojny światowej 
już nie żył, bo zmarł w trzydziestym szóstym roku. Nie był już później 
zawodowym żołnierzem, przeszedł do rezerwy, ale przedtem służył, tak 
jak wspominałem, w naszym Modlinie, a jeszcze wcześniej, to znaczy 
w czasie I wojny światowej, był w carskiej armii [śmiech]. W rodzinie 
miałem dużo wojskowych. Jeden wujek był policjantem gdzieś w Łę-
czycy, drugi stryjek był jakimś bodajże starszym sierżantem. Tak, że 
troszkę było krewnych mundurowych, a jak przychodzili do nas przed 
wojną, to przychodzili z bronią. Dzięki temu ja już wtedy widziałem pi-
stolety i próbowałem, jak je się rozbiera, oni mi to tłumaczyli i tak dalej. 
Tak, że ja nie byłem taki zupełnie surowy, gdy chodzi o te sprawy. 

W ramach konspiracji jeździliśmy często na Bielany, do Młocin, bo 
tam można było zrobić jakieś ćwiczenia w terenie22. Stały tam zrobione 
tarcze, do których żeśmy strzelali. To były głównie ćwiczenia strze-
leckie. Oczywiście nie z takiej broni, z której się roznosi huk, tylko 
z broni krótkiej z tłumikami. Miejsce mieliśmy na odludziu, gdzieś na 
jakiejś polance. Wkoło wystawialiśmy czujki. Takie szkolenia praktycz-
ne były przynajmniej dwa razy w miesiącu, dosyć często. Nasza sekcja 
była więc dosyć aktywna23. 

 2 1  Twierdza Modlin – twierdza położona w obecnym województwie mazowieckim 
,u zbiegu Bugu i Narwi, w odległości około 30 km na północny zachód od Warszawy. 
Początki dziejów twierdzy sięgają aż do połowy XVII w. i potopu szwedzkiego, kiedy 
to Szwedzi na tym terenie założyli umocniony obóz. Później pewne prace fortyfika-
cyjne prowadzono w XVIII w. Budowa twierdzy rozpoczęła się w okresie Księstwa 
Warszawskiego z inicjatywy Napoleona. Po klęsce Napoleona przebudowywana 
i wykorzystywana przez Rosjan. Od 1918 r. w niepodległej Polsce. W czasie wojny 
obronnej twierdza poddała się dopiero 29 IX 1939 r. jako jeden z ostatnich punktów 
oporu w kraju. R. Bochenek, Twierdza Modlin, Warszawa 2003.

 2 2  Bielany to obecnie (jak również w czasie II wojny światowej) jedna z dzielnic War-
szawy, znajdująca się na północy miasta. Młociny w granicach stolicy są od 1951 r., 
stanowią część Bielan – zostały do nich przyłączone. W czasie wojny tereny te nie 
były gęsto zamieszkane. Por. J. Zieliński, Bielany – przewodnik historyczno-senty-
mentalny, Warszawa 2003.

 2 3  Mimo przeszkód podejmowano się szkoleń w ramach struktur AK, w takim zakresie 
,w jakim było to wówczas możliwe. Jednocześnie stale zwiększano liczebność człon-
ków. W marcu 1944 r. w okręgu warszawskim było 647 plutonów, 153 plutony szkie-
letowe, 1947 oficerów, 2462 podchorążych, 7286 podoficerów, 31 945 szeregowych 
i 4300 kobiet w ramach WSK. Sprawy zwiększania liczebności i szkolenia – por. Armia 
Krajowa. Rozwój organizacyjny, red. K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 34–37.
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Ja w czterdziestym trzecim roku miałem już bądź co bądź dwadzieś-
cia lat, więc nie byłem już tak bardzo młokosem. Umiałem też patrzeć 
na życie poważniej, tym bardziej że w domu miałem matkę i dwie młod-
sze siostry. Musiałem już troszkę zarobić na rodzinę, a było wtedy bar-
dzo ciężko, bo nie było co jeść. Po prostu był duży głód. Te kartki, któ-
re Niemcy nam dali, to były głodowe24. Zamiast 2 tys. kalorii to było 
dwieście kalorii dziennie. To jakby tak chciał żyć z tych kartek, to by 
się z głodu umarło. Dlatego jeździliśmy często na wieś, a przy okazji, 
tam się zawoziło chłopom różne sprzęty, jakie się wtedy już w fabry-
ce produkowało na potrzeby wojska, na front wschodni. Odlewali tam 
stalowe oskardy25 i tak dalej. Główna rzecz to była produkcja karbidó-
wek26, które bardzo szły i na wsi, i w mieście. Myśmy z tego mieli jaki 
taki dochód. Ciężko było to z kolei wynieść z fabryki, ale myśmy mieli 
własne sposoby. Tym bardziej ja, bo zaraz za parkanem miałem swoją 
kamienicę, a czasem pracowałem na nocną zmianę, więc jakoś się to 
tam przeszwarcowało. Było to bardzo blisko do domu. 

W tym czasie kursów TKT jeszcze nie skończyłem, bo były trzylet-
nie. W sobotę, w niedzielę były wykłady, a w sobotę się przecież też 
pracowało. Zajęcia były dopiero później i w związku z godziną policyjną 
trzeba było wracać jakoś tak po cichu27. Wykładowcy byli dobrzy na tych 
kursach, ponieważ oni byli przed wojną profesorami w Wyższej Szkole 

 2 4  Racjonowanie żywności – jedna z metod działania państwa okupacyjnego mająca 
na celu osłabienie ludności terenów okupowanych. Wynikała również z problemów 
ekonomicznych związanych z gospodarką wojenną. Zob. C. Madajczyk, Faszyzm 
i okupacja 1938–1945, t. I, Poznań 1983, s. 186–248.

 2 5  Oskard – narzędzie ręczne wykorzystywane przy robotach ziemnych, w górnictwie 
i budownictwie, podobny do kilofa. Składa się z łukowatej nasady o dwóch ostrzach 
i drewnianego trzonka. 

 2 6  Karbidówka – typ lampy gazowej (acetylenowej). 
 2 7  Godzina policyjna – ograniczenie poruszania się w określonych godzinach. W cza-

sie okupacji niemieckiej w zależności od sytuacji na frontach i innych okoliczno-
ści początkiem tych ograniczeń był czas między 20.00 a 22.00. Por. M. Bernhardt, 
Szkoła Wawelberga i Politechnika Warszawska w latach 1940–1944, „Zeszyty Hi-
storyczne” Instytutu Literackiego w Paryżu, nr 118/1996, s. 95–108, http://histmag.
org/?id=2672 (dostęp: 27 III 2011 r.).
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Budowy Maszyn28. To była taka szkoła chyba nawet równoznaczna z po-
litechniką, ale trochę inny poziom jednak, bo nie dawali magistra i tak 
dalej… Ja nie zdążyłem skończyć tych kursów, bo już wybuchło powsta-
nie. Brakowało mi jeszcze tylko pół roku, jeden semestr. 

Kiedy wybuchło powstanie, w jego przeddzień dostałem do domu 
karteczkę. Mnie nie było wtedy w mieszkaniu, chyba matka to wzięła, 
a ja później przeczytałem, żebym się stawił na drugi dzień, czyli to 
był trzydziesty pierwszy lipiec. Miałem się stawić pierwszego sierp-
nia na ulicy Mickiewicza, na Żoliborzu. Numeru nie pamiętam, było 
tam trzydzieści ileś... Ja nie wiedziałem nawet, na którą godzinę trzeba 
być, bo nie podano tam godziny. Na drugi dzień, pierwszego sierpnia 
rano, poszedłem do piwnicy i wziąłem taki chlebak, jaki tam miałem 
i cztery granaty, które schowałem. To były dobre granaty, obronne, 
nasze polskie. Wziąłem jeszcze kawałek chleba, butelkę z jakąś kawą 
zbożową i to wszystko schowałem sobie do plecaka, i do tego chlebaka, 
no i pojechałem na Żoliborz. Tam na kartce był dokładny adres, gdzie 
mam się zgłosić. Zgłosiłem się, a na miejscu otworzyła mi trochę star-
sza pani i zaraz spostrzegłem tam już trzech chłopców. Dwóch z nich 
znałem, bo byli z mojej sekcji, a reszty nie. Później przybyło ich jeszcze 
chyba trzech, tak że w końcu było pięciu czy nawet sześciu. Ta pani 
nam powiedziała: „Musicie tutaj chłopcy posiedzieć, nie wychodzić”. 
Trzeba było czekać aż do właściwej godziny. Ona już miała cynk, bo 
była żoną jakiegoś oficera – „pani majorowa”. Rozłożyliśmy się tam 
na podłodze. Dała nam coś jeszcze zjeść, jakiejś zupy, a później kaza-
ła się przespać. Następnie, gdzieś tak o godzinie 16.30 powiedziała, 
żebyśmy się przygotowali do wyjścia. Okazało się, że 17.00 to jest go-
dzina „W”29, a my musimy się zgłosić na punkt zborny, chyba na placu  

 2 8  Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga 
i S. Rotwanda w Warszawie. Szkoła pod różnymi nazwami działała w latach 1895–
1951. Została wchłonięta przez Politechnikę Warszawską. Zob. M. Bernhardt, op. 
cit., bmps. 

 2 9  Godzina „W” – godzina rozpoczęcia działań zbrojnych w ramach powstania war-
szawskiego.
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Wilsona30. Przyznam się, że ja Żoliborza to bardzo dobrze nie znałem. 
Wolę znałem bardzo dobrze, Śródmieście dobrze, a Żoliborz mniej. 
Tam był plac Wilsona, plac Inwalidów i jeszcze jakieś inne place. Oka-
zało się, że blisko były też ogródki działkowe. Czekał tam już taki facet 
i kto przyszedł, to odpowiednio kierował pytając: „Skąd wy jesteście 
wezwani?”. Później do tych ogródków przyszedł jeden dowódca. Po ja-
kimś czasie nazbierało się chłopców, ja wiem… trzydziestu-czterdzie-
stu, a takich punktów było tam kilka. Mnie przydzielili do plutonu, 
gdzie nie było dowódcy, bo się nie zgłosił. Wielu się nie zgłosiło, jak to 
mówi Pismo Święte, że „wielu było wzywanych, ale mało wybranych”31. 
Niektórzy może nie mogli dojechać. To nie było z ich winy. Inni może 
troszkę „drygnęli”, różnie się zdarzało. Byli tacy, którym brak było od-
wagi, a wiedzieli o wybuchu powstania, bo już oficjalnie ogłoszono 
godzinę „W”. 

Myśmy czekali tam do godziny 17.00, a potem podzielono nas na 
niby plutony, z tym, że te jednostki były raczej okrojone, niekompletne. 
Plutony miały numery od 201 do 210 w danym batalionie. Weszliśmy 
w skład batalionu kapitana „Żaglowca”32, przy czym ja nie znałem tego 
oficera. Naszego dowódcy, który miał z nami wcześniej ćwiczenia, to 
właściwie nie było i nie mogłem go znaleźć. Nie widziałem go w ogó-
le. Może nie mógł, może nie zdążył, bo Niemcy zatrzymywali wtedy. 

 3 0  Zob. np. T. Bór-Komorowski, Powstanie Warszawskie, oprac. W. Bartoszewski, A.K. 
Kunert, przedm. N. Davies, Warszawa 2008; J.M. Ciechanowski, Powstanie Warszaw-
skie. Zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego, Warszawa 2009; J. Kirchmayer, 
Powstanie Warszawskie, Warszawa 1984. Na temat powstania warszawskiego zob. 
zestawienie literatury – W. Henzel, I. Sawicka, Powstanie Warszawskie: bibliografia 
selektywna, t. 1–3, Warszawa 1994–1996; I. Sawicka, Powstanie Warszawskie 1944 
– bibliografia, t. 4–5, Warszawa 2004.

 3 1  (Mt 22, 2–14). 
 3 2  Marian Kamiński ps. „Żaglowiec”, „Jur”, „Ster” (ur. 24 V 1912 w Warszawie – zm. 

6 III 1994 w Los Angeles) – oficer w międzywojennej Polsce, później w Armii Krajo-
wej. W czasie powstania warszawskiego dowódca Zgrupowania „Żaglowiec” na Żo-
liborzu, a także 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” AK. Zob. G. Jasiński, Żoliborz 
1944. Dzieje militarne II Obwodu Okręgu Warszawa AK w powstaniu warszawskim, 
Pruszków 2008, s. 9 nn. i 73.
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W każdym razie trafiłem do plutonu 20633, który miał atakować Cyta-
delę34. Jednostkami organizacyjnymi wyższego szczebla były wówczas 
obwody. W Warszawie było ich kilka. Obwód II to był Żoliborz, obwód 
III to była Wola, obwód I to jest Śródmieście itd. Ja się dziwię właśnie, 
że mnie na Wolę nie dali, ale to już jest inna sprawa. Żoliborz to był II 
obwód, którym dowodził podpułkownik „Żywiciel”35. Właściwie przed 
powstaniem nazywano go „Sadownik”, dopiero w tym dniu, kiedy się 

 3 3  Pluton 206 wchodził w skład rejonu „Żaglowiec”. Przed wybuchem powstania war-
szawskiego połączono go z plutonem 208, tworząc zgrupowanie tych dwóch plu-
tonów. Dowódcą był ppor. Witold Jabłonowski-Grzymała „Marek”. Skład osobowy 
zgrupowania plutonów 206 i 208 wynosił: dwóch oficerów, pięciu podchorążych, 
sześćdziesięciu ośmiu podoficerów, dwudziestu siedmiu szeregowych i pięć kobiet. 
Razem było to sto siedem osób. Z powodu problemów kadrowych, jakie zaistniały 
na kilka dni przed powstaniem, zrezygnowano z początkowych planów natarcia na 
Instytut Chemiczny. Okrojone zgrupowanie (do godz. 14.30 zebrało się tylko dwa-
dzieścia trzy osoby, ostatecznie dozorowało ogniem rejon od pl. Henkla do pl. Grun-
waldzkiego, G. Jasiński, Pruszków 1944…, s. 72, 74, 107, 140–141. W relacji znajdu-
jącej się w Muzeum Powstania Warszawskiego, nagranej 26 III 2009 r., F. Badowski 
twierdził, że dowódcą jego plutonu był ppor. „Cap” Marczewski, a z opisu relacji 
wynika, że należał do plutonu 204. Zob. http://ahm.1944.pl/Feliks%20Stanislaw_
Badowski/1/?q=feliks+badowski (dostęp: 14 IX 2011 r.). Ppor. Jan „Cap” Marczewski 
dowodził III zgrupowaniem, w którego skład wchodziły plutony 207 i 209. Zob. Po-
wstanie warszawskie 1944. Wybór dokumentów, t. II, cz. I, red. P. Matusak, Warszawa 
2001, s. 242. 

 3 4  Cytadela Warszawska (w czasie rozbiorów Cytadela Aleksandrowska) – twierdza ro-
syjska zbudowana w Warszawie po upadku powstania listopadowego z rozkazu cara 
Mikołaja I (1832–1834). Miała zapewnić Rosjanom większą kontrolę nad miastem. 
Pełniła również funkcję więzienia i miejsca straceń działaczy narodowych i rewolu-
cjonistów. W okresie międzywojennym wykorzystywana przez Wojsko Polskie, po 
1939 przejęta przez Niemców. Była punktem utrudniającym powstańcom komuni-
kację między dzielnicami. Zob. S. Łagowski, Historia warszawskiej cytadeli, Prusz-
ków 2002.

 3 5  Mieczysław Roman Niedzielski ps. „Żywiciel”, „Wojciechowski”, „Boruta”, „Papuga”, 
„Sadownik” (ur. 9 VIII 1897 w Jeziornej – zm. 18 V 1980 w Chicago) – oficer w Pol-
sce międzywojennej, dowódca II Obwodu AK (Żoliborz), dowódca obrony Żoliborza 
w czasie powstania warszawskiego, dowódca 8. Dywizji Piechoty AK im. Romualda 
Traugutta od września 1944 r. W czasie powstania warszawskiego dwukrotnie ran-
ny, A.K. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944, t. 2, War-
szawa 1987, s. 135–136. Zob. też J.K. Zawodny, Uczestnicy i świadkowie powstania 
warszawskiego. Wywiady, Warszawa 2004, s. 238–240; G. Jasiński, Żoliborz… 
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rozpoczęło powstanie, dostał nowy pseudonim – „Żywiciel”. W cza-
sie zbiórki zeszło się nawet sporo chłopców, nie tylko z Żoliborza, bo 
ja i jeszcze dwóch moich kolegów byliśmy z Woli, z naszej sekcji, ale 
byli też i z podwarszawskich okolic, z Ursusa, z Jelonek, z Włoch itd. 
Dostaliśmy rozkaz, żeby zaatakować Cytadelę. Jeszcze nieco wcześniej 
rozdzielono nam broń, bo większość tych naszych chłopców nie mia-
ła w ogóle uzbrojenia. Mnie przydzielili taki karabin starszego typu 
– Mosin36. Był bardzo długi, ale też bardzo celny. Pięciostrzałowy, tak 
że trzeba było śrutować każdorazowo. 

Nasz pluton został rozlokowany właśnie przed Cytadelą, ale od stro-
ny ogródków działkowych. Inny był od drugiej strony i dalej kolejne, 
bo razem kilka plutonów miało wziąć udział w tym szturmie. Zajęli-
śmy tam stanowiska. Położyliśmy się właściwie, żeby nas nie było wi-
dać, bo były tam różne krzaki. Cytadela znajdowała się około dwustu 
metrów przed nami. Dostaliśmy od dowódcy sygnał, że należy otwo-
rzyć ogień i zdążyliśmy to zrobić, oczywiście wszyscy ci, którzy mieli 
broń. Zaczęliśmy strzelać, głównie z karabinów, bo inne uzbrojenie nie 
wchodziło w rachubę z powodu dość dużej odległości. Zaczęliśmy się 
pomaleńku posuwać, ale nie na stojąco, tylko raczej na kolanach. Od 
razu odezwały się z Cytadeli karabiny maszynowe. Tam były gniazda 
karabinów maszynowych, co jakieś trzydzieści, czterdzieści metrów. Ja 
z początku poczynałem sobie dość śmiało i nawet mi to szło. Odda-
łem chyba ze trzy strzały i nawet mi się wydawało, że w takie gniaz-
do trafiłem. Czy rzeczywiście trafiłem, to już tego nie wiem. Później 
jednak oni zaczęli tak huraganowo strzelać, że zmuszeni byliśmy się  

 3 6  Karabiny typu Mosin-Nagant – klasyczny model tego karabinu pochodził z 1891 r. 
Został skonstruowany przez rosyjskiego oficera Siergieja Mosina, przy wykorzysta-
niu osiągnięć w budowie karabinów Belga Emila Naganta. Był używany przez car-
ską armię już w czasie I wojny światowej. Następnie przejęty do uzbrojenia Armii 
Czerwonej, był powszechnie wykorzystywany w czasie II wojny światowej, a nawet 
jeszcze jakiś czas po jej zakończeniu. W latach 1930–1944 przeprowadzono moder-
nizację tego modelu. Istniały również specjalne, krótsze wersje przeznaczone dla ka-
walerii. Był produkowany także w Polsce na podstawie licencji, a z uzbrojenia Woj-
ska Polskiego został wycofany ostatecznie dopiero w latach 70. XX w. Karabin Mosin 
wzór 1891 miał 123–128 cm długości i ważył około 4 kg. Była to broń powtarzalna, 
pięciostrzałowa wyposażona w czworograniasty bagnet mocowany za pomocą tulei, 
I. Wojciechowski, Karabin Mosin wz. 1891, Warszawa 1982.
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stopniowo wycofywać. Widzieliśmy, że nie damy rady z naszą bronią 
zdobyć takiej twierdzy. To nie było zbyt dobrze przemyślane przez na-
sze dowództwo37. 

Z kolei inne plutony miały zdobywać Dworzec Gdański, jeszcze 
inne lotnisko, a jeszcze inne szkołę cyfr na Bielanach38. Jak się okazało, 
do wieczora się spokojnie wycofaliśmy, ale z naszych trzech plutonów, 
które tam były, zginęło chyba ośmiu czy dziewięciu chłopców. Z in-
nych zginęło jeszcze więcej. To było takie pierwsze żniwo w pierw-
szym dniu. Straty w ludziach były bardzo duże. Przykro się patrzyło, 
kiedy kolega był znoszony przez sanitariuszki. 

Te wszystkie ataki na poszczególne obiekty załamały się i pułkownik 
„Żywiciel” zdecydował bez porozumienia z dowództwem Warszawy, czyli 
z generałem Chruścielem39, że wymaszerujemy na noc do Puszczy Kam-
pinoskiej40. Kiedy zdecydował, to już był zmierzch, około 17.00–18.00. 
Mieliśmy wtedy jeszcze kontakt z puszczą. Oczywiście trzeba było wie-
dzieć, kiedy i którędy iść, bo tam stały różne oddziały. Między innymi 
stała jednostka węgierska, która przymykała oko na to, że my się tam 

 3 7  O walkach o Cytadelę zob. G. Jasiński, Żoliborz…, s. 136–141. Zob. też Życie w po-
wstańczej Warszawie. Sierpień–wrzesień 1944. Relacje – dokumenty, oprac. E. Ser-
wański, Warszawa 1965, s. 221–233.

 3 8  Więcej o walkach na Żoliborzu zob. G. Jasiński, Żoliborz… .
 3 9  Faktycznie Antoni Chruściel był wówczas pułkownikiem, awans na generała otrzy-

mał 14 IX 1944 r. Antoni Chruściel, ps. „Monter”, „Sokół”, „Cięciwa”, „Dozorca”, „Ko-
nar”, „Madej”, „Nurt”, „Ryż”, „Kaliński”, „Rzeczyca”, „Andrzej Smalawski”, „Adam” 
(ur. 16 VI 1895 r. w Gniewczynie Łańcuckiej – zm. 30 XI 1960 r. w Waszyngtonie) 
– oficer, generał brygady Wojska Polskiego, komendant okręgu Warszawa ZWZ, fak-
tyczny dowódca całości sił powstańczych podczas powstania warszawskiego. Pod-
czas I wojny światowej walczył w Legionach, od grudnia 1918 r. w Wojsku Polskim, 
w kampanii wrześniowej dowódca 82. pułku piechoty Strzelców Syberyjskich 30. 
Dywizji Piechoty. Po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjedno-
czonych, A.K. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944, t. 1, 
Warszawa 1987, s. 53–55. 

 4 0  Puszcza Kampinoska – duży kompleks leśny położony na północnyzachód od War-
szawy, niemal przylegający do stolicy. Obecnie powierzchnia tego obszaru wynosi 
około 670 km kw., z czego około 270 km kw. zajmują lasy. Większość tego terenu 
należy do Kampinoskiego Parku Narodowego utworzonego w dniu 16 I 1959 r. 
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przemykamy41. Pułkownik „Żywiciel” zebrał dużą grupę ludzi, chyba oko-
ło czterystu powstańców. Zaczęliśmy wymarsz przez pola do Kampino-
su wieczorem, kiedy było już ciemno. Po broń, bo tam rzekomo były już 
zrzuty, ale tak naprawdę jeszcze ich nie było. Doszliśmy do takiej miej-
scowości – Sieraków, która znajdowała się na skraju puszczy. „Żywiciel” 
rozlokował nas tam po stodołach, ale dostał z Warszawy od łącznika wia-
domość, żeby wracać szybko na Żoliborz. Wcześniej nie mógł się skontak-
tować z dowództwem mimo tego, że chciał otrzymać rozkazy. Wycofał się 
samowolnie, bo widział, że my nie dajemy rady w takim stanie i pomyślał, 
że może w Kampinosie da się coś załatwić, może przegrupować. Tymcza-
sem w puszczy były już oddziały kapitana „Szymona”42. To był VIII rejon, 
który miał współpracować z Żoliborzem. 

No i cóż, myśmy się tam troszkę zdrzemnęli i znów był rozkaz wy-
marszu z powrotem. A zmęczeni już byliśmy potwornie, ponieważ całą 
noc prawie szliśmy w deszczu. Niektórym karabiny zamokły, ale ja by-
łem już na tyle przebiegły, że trzymałem lufę na dół. Tak się powinno 
postępować i innym, którzy mieli broń, też tak radziłem. Wielu wtedy 
szło bez broni. Niektórzy mieli same granaty, których nie mogli użyć 
w pierwszym dniu, bo nie mieli okazji. Niemcy zaskoczyli ich wcześniej 
i musieli się wycofać. Rzucać granaty tylko po to, żeby je wyrzucić, to 
nie było sensu. Ja też tak uważałem. Jak strzelać to celnie i wiedzieć, do 
kogo się strzela, a nie na wiwat. Wracając z tej Puszczy Kampinoskiej, 
byliśmy już bardzo zmarnowani, więc pułkownik „Żywiciel” zarządził 
nad ranem, kiedy było już szaro, taki postój, odpoczynek. To było koło 

 4 1  W czasie II wojny światowej Niemcy byli posiłkowani wojskami państw z nimi sprzy-
mierzonych, m.in. węgierskimi. O dość przyjaznych stosunkach utrzymywanych 
z Węgrami przez powstańców zob. J. Koszada, Grupa…, s. 85–87. Por. J.K. Zawodny, 
Uczestnicy i świadkowie…, s. 241–243.

 4 2  Józef Krzyczkowski ps. „Szymon” (ur. 23 XII 1901 – zm. 8 VIII 1989) – pułkownik 
Wojska Polskiego, uczestnik powstania warszawskiego. Należał do Polskiej Organi-
zacji Wojskowej, w okresie międzywojennym oficer rezerwy, brał udział w kampanii 
wrześniowej. W 1941 r. stał się członkiem ZWZ-AK. Był dowódcą VIII Rejonu VII 
Obwodu AK Okręgu Warszawskiego. W powstaniu warszawskim dowodził pułkiem 
„Palmiry-Młociny” i grupą „Kampinos”. Po upadku powstania pozostał w konspira-
cji. Po wojnie był związany z Lewicą PSL, J. Koszada, „Grupa Kampinos”. Partyzan-
ckie zgrupowanie Armii Krajowej walczące w Powstaniu Warszawskim, Warszawa 
2007, s. 213. Zob. też J. Krzyczkowski, Konspiracja i Powstanie w Kampinosie, War-
szawa 1961. 
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miejscowości, osiedla znajdującego się siedem kilometrów przed Żoli-
borzem, o nazwie Zdobycz Robotnicza. My będąc już w tej Zdobyczy 
rozlokowaliśmy się tam i wtedy Niemcy nas wykapowali. Samolot zaczął 
krążyć i widzieli tam jakieś zamieszanie. W tej sytuacji „Żywiciel” po-
wiedział: „Trudno, musimy tu wytrwać do wieczora”. A jak tu wytrwać, 
kiedy jest rano, a gdzie dopiero wieczór? Zauważyliśmy, że wpadamy 
w jakieś kleszcze, bo z jednej strony słyszeliśmy strzały z broni maszy-
nowej, z drugiej natomiast czołgi, „tygrysy”43. Postanowiliśmy jakoś się 
tam zabarykadować na tym osiedlu Zdobycz Robotnicza i się bronić. No 
i przez cały dzień broniliśmy się tam. Co Niemcy podeszli, to dostali 
jakieś strzały, bo inne plutony miały już „piaty”44, taką broń przeciw-
pancerną. Było też z naszej strony kilka karabinów maszynowych. Two-
rzono specjalne plutony, które miały tę broń. W tych okolicznościach 
jakoś wytrzymaliśmy tam do wieczora. 

Ja jednak wpadłem paskudnie. Miałem stanowisko na narożniku bu-
dynku. Ustawiłem się tam w pozycji klęczącej i co raz to przyłożyłem 
karabin do twarzy i może trafiłem jakiegoś Niemca. Trudno mi było po-
wiedzieć, bo jechały czołgi, a za czołgami szli żołnierze piechoty i przez 
to nie było widać efektów strzelania. W końcu jeden czołg stanął w ogniu 
i wtedy coś się odsłoniło, bo tamci chcieli go gasić. Wtedy udało się do 
tych Niemców coś strzelić, ale akurat w tym momencie jeden z czołgów 
trafił pociskiem w blok, w ten budynek, gdzie ja byłem, zaraz nade mną. 
Cały gruz spadł na mnie. Byłem strasznie poobijany, ale w głowę nic po-
ważnego mi się nie stało, bo miałem kask. Jakiś byle jaki kask, strażacki, 
ale miałem. Nie był on bardzo odporny na takie uderzenia. Straciłem tam 
przytomność, byłem przywalony gruzem i nie wiedziałem, gdzie jestem. 
Czułem tylko, że mnie wszystko boli. To już była dość późna godzina, 
pod wieczór. Okazało się, że Niemcy w końcu odstąpili i pułkownik „Ży-
wiciel” z częścią oddziału poszedł dalej na Żoliborz, a inna część wróciła 
się do Kampinosu. Ja, kiedy się przebudziłem, czułem tylko, że ktoś cegły  

 4 3  PzKpfw VI Tiger (Panzerkampfwagen VI Tiger, potocznie Tygrys) – niemiecki ciężki 
czołg produkowany między 1942 a 1944 r. Posiadał silnik o mocy 700 KM, ważył 
55 ton i zabierał pięcioosobową załogę. Dysponował potężnym pancerzem i działem 
88 mm, był przy tym jednak awaryjny i mało zwrotny, Encyklopedia techniki wojsko-
wej, red. J. Modrzewski, Warszawa 1987, s. 736.

 4 4  PIAT (Projector Infantry Anti Tank) – brytyjski granatnik przeciwpancerny z okre-
su II wojny światowej. 
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odrzuca. Okazało się, że tam były takie panie, sanitariuszki i ksiądz. Na-
zywał się Szeląg45. Oni mnie z tego wyciągnęli, ale byłem do niczego. Puł-
kownik „Żywiciel” i dowództwo w ogóle zapomnieli, że ja jestem w tych 
gruzach, bo nie mieli czasu szukać. Moi ratownicy zaciągnęli mnie pod 
Bielany do takiego niby szpitalika. Przed wojną był to szpital dla dzieci 
żydowskich i nazywał się „Nasz dom”46.

W tym szpitalu opatrzono mnie i umyto. Ja się martwiłem tylko 
o karabin, bo on zginął, został tam w gruzach. Ten ksiądz pocieszał 
mnie wtedy: „Nie martw się, to nic”. W pobliżu tego miejsca stacjono-
wała jednostka – RONA47. Wszyscy się obawiali, że oni w końcu zajrzą 
do tego szpitala i zobaczą chłopaków, którzy tam byli. Z tego powodu 
ja się zdecydowałem, żeby pójść do Sierakowa, do Kampinosu. Zdecy-
dowałem się, chociaż ledwie wtedy chodziłem, nogi miałem jeszcze 
gliniaste. Napiłem się tam troszkę, zjadłem to, co mi dali w ośrodku 
i wyruszyłem. Pomagała mi łączniczka, która miała kontakt z kapita-
nem „Szymonem”, tym, który był dowódcą oddziałów leśnych. Właś-
ciwie on też pochodził z Warszawy. Łączniczka zaprowadziła mnie 
i jeszcze dwóch kolegów do Kampinosu. Szliśmy chyba parę godzin, 
bo trzeba było omijać różne posterunki, ale ona znała trasę i później 
hasło itd. Dotarliśmy tam.

 4 5  Prawdopodobnie ks. Leon Szeląg – kapłan, członek Zgromadzenia Księży Marianów. 
Przed wojną związany ze szkołą Księży Marianów w Warszawie na Bielanach. W cza-
sie okupacji kapelan organizacji podziemnej, a później w czasie powstania warszaw-
skiego kapelan w zgrupowaniu „Żubr”, Obwodu II Żoliborz. Był również kapelanem 
szpitala powstańczego w ośrodku „Nasz Dom”. Po wojnie był prześladowany. Został 
aresztowany i był więziony osiem lat. Po opuszczeniu więzienia kontynuował swo-
ją pracę duszpasterską. Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 
1945–1989, red. J. Myszor, Warszawa 2002, t. 1, s. 274–275.

 4 6  W „Naszym Domu”, który oficjalnie był szpitalem dla ludności cywilnej, działał 
punkt opatrunkowy nr 203. Zob. G. Jasiński, Żoliborz 1944, s. 119–120. O roli ośrod-
ka w czasie powstania, zob. też Życie w powstańczej Warszawie..., s. 233.

 4 7  Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Narodowa (RONA) – kolaboracyjna formacja zbroj-
na złożona z Rosjan, działająca w czasie II wojny światowej u boku hitlerowskich 
Niemiec. Została utworzona na początku 1942 r. Dowódcą był Bronisław Kamiński, 
Rosjanin, który krytykował działalność WKP(b), za co został wyrzucony z partii. 
Z RON-y utworzono 29. dywizję grenadierów Waffen SS. Jeden z pułków tej dywizji 
walczył w rejonie powstania warszawskiego. Część żołnierzy RON-y zasiliła później 
szeregi oddziałów Własowa. R.-D. Mueller, Wspólnicy Hitlera. Formacje sojusznicze 
Wehrmachtu na froncie wschodnim, Warszawa 2010, s. 272–274.
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Na miejscu nie przyjęli nas bardzo chętnie, bo wiedzieli, że my nie je-
steśmy całkiem sprawni. Mimo wszystko jednak pozwolili zostać i prze-
kazali na parę dni do szpitalika powstańczego na terenie Puszczy Kam-
pinoskiej. Tam, w tym szpitaliku, przebywałem z pięć dni, może tydzień. 
Doszedłem jakoś do siebie i zgłosiłem się do dowódcy plutonu, że jestem 
gotów do walki. On zapytał: „Nie za wcześnie?”, a ja odpowiedziałem: 
„No, czuję się na siłach…”. Wtedy on zapytał znowu: „No to co, umiesz 
strzelać?”, „Mowa, tylko strzelać umiem” – odpowiedziałem, a on na to: 
„No to dobrze, klawo!” [śmiech]. Po tym przydzielił mnie do 2. plutonu 
w kompanii porucznika „Strzały”48, który przebywał w puszczy już od 
dawna. W jej składzie byli chłopcy z różnych miejscowości, z prowincji 
i z Warszawy. Byli również z Woli, bo na Woli działał wcześniej taki ba-
talion „Pięść”49, który został rozbity od razu, w pierwszym dniu. Tamci 
chłopcy nie mieli innej rady, tylko się przeszwarcowali przez te cmenta-
rze na Żoliborz, a z Żoliborza później dalej do Kampinosu. 

Tam, w puszczy, zaczęliśmy ćwiczenia, żeby się zapoznać z terenem 
itd. Na początku nie mieliśmy jeszcze konkretnych zadań. Po kilku 
dniach dowódcą wszystkich oddziałów z puszczy został, przysłany przez 
dowództwo naszej Warszawy, major „Okoń”50. On chyba kiedyś pływał na 

 4 8  Witold Lenczewski ps. „Wiktor”, „Strzała” (ur. 25 II 1917 – zm. VIII 2006) – oficer, 
uczestnik kampanii wrześniowej. W konspiracji już od 1939 r. (SZP). Działał na Kresach 
Wschodnich, później po przybyciu do Puszczy Kampinoskiej dowódca 2. kompanii 1. 
batalionu 78. pułku piechoty AK. W czasie walk z Niemcami dwukrotnie ranny. Po tych 
wydarzeniach studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, zapisał się do Polskiej Partii 
Socjalistycznej i wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego. W 1973 r. przeszedł na emery-
turę wojskową, J. Koszada, Grupa…, s. 218; W. Lenczewski, J. Hoppen-Zawadzka, Pięć lat 
na wojennych ścieżkach. Wieczorne rozmowy o odległych dziejach, Łódź 2006.

 4 9  Batalion „Pięść” – oddział bojowy AK, biorący udział w walkach w czasie powstania 
warszawskiego w zgrupowaniu „Radosław”. Został utworzony w połowie lipca na 
bazie oddziału 993/W. Dowódcą był mjr Alfons Kotowski ps. „Okoń”. Na zbiórce 
1 sierpnia lwią część batalionu stanowiła kompania „Zemsta”. Mocno wykrwawione 
w pierwszych dniach powstania oddziały batalionu „Pięść” były przydzielane jako 
wsparcie dla innych batalionów zgrupowania. Zob. R. Bielecki, J. Kulesza, Przeciw 
konfidentom i czołgom. Oddział 993/W Kontrwywiadu Komendy Głównej AK i bata-
lion AK „Pięść” w konspiracji i Powstaniu Warszawskim 1944 roku, Warszawa 1996.

 5 0  Alfons Kotowski ps. „Okoń” (ur. 14 VIII 1899 – zm. 29 IX 1944) – major, w powstaniu 
warszawskim dowódca batalionu „Pięść”, a następnie zgrupowania „Kampinos”. Zgi-
nął w boju w bitwie pod Jaktorowem, J. Koszada, Grupa…, s. 209. Zob. też G. Jasiński, 
Żoliborz…, s. 207 nn.
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statkach, służył w marynarce. Tam w puszczy było wtedy wiele oddzia-
łów. Od razu, kiedy się tam znalazłem, to zauważyłem kawalerię. Okazało 
się, że przebywała tam już od paru dni kawaleria porucznika „Doliny”, 
a właściwie to porucznika „Góry”51. Wtedy jeszcze on był „Górą”, a dopie-
ro później go zrobili „Doliną”. Miał cztery szwadrony kawalerii, co mnie 
zdziwiło, bo nie przypuszczałem, że będą tam takie jednostki. Piechoty 
też trochę było, dwie czy trzy kompanie. To było dobre, prawdziwe woj-
sko. Miało mundury, takie już spłowiałe, polskie, przedwojenne. To mi się 
strasznie spodobało, to było wojsko. Wcześniej, na Żoliborzu wyglądało 
to inaczej. Tam byli chłopcy, których połowa nie miała broni, a druga po-
łowa nie umiała strzelać. Taka była sytuacja, przynajmniej w tych pierw-
szych dniach. 

Wcześniej wspomniany major „Okoń” został przysłany przez genera-
ła czy pułkownika „Grzegorza”52, żeby stał się dowódcą wszystkich od-
działów w puszczy, po to, aby je zjednoczyć, bo do tej pory było tak, że 
„każdy sobie rzepkę skrobie”. „Dolina” miał swój oddział, niejaki „Serb”53 
miał swój itd. Nie wiem, czy majorowi „Okoniowi” udało się to zrobić, 
w każdym razie został dowódcą. Całą strukturę jednostek z puszczy so-
bie później ponotowałem54. Znajdowało się tam więc: dowództwo pułku, 

 5 1  Adolf Pilch ps. „Góra”, „Dolina” (ur. 22 V 1914 w Wiśle – zm. 26 I 2000 w Londynie) 
– cichociemny, oficer, dowódca oddziałów Armii Krajowej. Dowódca zgrupowania 
„Stołpecko-Naliborskiego” AK. W Puszczy Kampinoskiej dowódca pułku „Palmiry-
-Młociny” i grupy „Kampinos”. Zob. J. Koszada, Grupa…, s. 248; R. Bielański, „Góra 
– Dolina” Adolf Pilch, Warszawa 2010.

 5 2  Tadeusz Walenty Pełczyński ps. „Grzegorz” i inne (ur. 14 II 1892 w Warszawie – zm. 
3 I 1985 w Londynie) – generał, w latach 1914–1917 w Legionach Polskich, od 1918 r. 
w Wojsku Polskim. W okresie międzywojennym zajmował stanowiska sztabowe. 
Od 1939 r. w konspiracji. W latach 1940–1941 był komendantem okręgu lubelskiego 
ZWZ. W 1941 r. zastępca szefa, a w latach 1941–1944 szef sztabu KG ZWZ-AK. Jed-
nocześnie od 1943 r. zastępca dowódcy Armii Krajowej (również w czasie powstania 
warszawskiego). W latach 1944–1945 w niewoli niemieckiej, po wojnie na uchodź-
stwie. Więcej zob. W. Baliński, „Człowiek w cieniu”: Tadeusz Pełczyński – zarys bio-
grafii, Kraków 1994.

 5 3  Władysław Nowakowski ps. „Serb”, „Żubr” (ur. 29 VI 1898 w Podlesiu – zm. 22 X 1964 
w Chicago) – oficer, major Armii Krajowej, w czasie powstania warszawskiego dowód-
ca zgrupowania „Żubr”, a później 32. Pułku Piechoty AK. Zob. G. Jasiński, Żoliborz…, 
s. 9 nn.

 5 4  Autor po wojnie rozpisał sobie strukturę jednostek działających w Puszczy Kampino-
skiej na podstawie literatury przedmiotu.
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które liczyło sześciu oficerów, trzech podchorążych, dwudziestu dziewię-
ciu podoficerów, dwudziestu czterech szeregowych, osiem kobiet. Dywi-
zjon kawalerii składał się z czterech szwadronów kawalerii i szwadronu 
ciężkich karabinów maszynowych. To był rejon VIII kapitana „Szymona”, 
a całością dowodził major „Okoń”. Dowódcą dywizjonu kawalerii był cho-
rąży „Nieczaj”55, a dowódcą pułku „Palmiry-Młociny” porucznik „Doli-
na”. Mój dowódca to „Strzała”, „Wiktor”, Lenczewski Witold. W każdym 
razie, tam w Puszczy Kampinoskiej, w sumie, razem było tysiąc czterysta 
dziewięciu ludzi, czyli duża grupa. To były dwa pułki56.

Naszym zadaniem w pierwszym rzędzie była dostawa broni na Żoli-
borz. Wiedzieliśmy i nasze dowództwo w Kampinosie też wiedziało, że 
na Żoliborzu jest chroniczny brak broni. Organizowaliśmy więc takie 

 5 5  Zdzisław Nurkiewicz, ps. „Noc”, „Nieczaj”, „Bator”, „Błyskawica” (ur. 10 II 1901 we 
Włocławku – zm. 12 I 1980 w Czatkowicach) – rotmistrz Wojska Polskiego. Służył już 
w latach 1918–1919. W czasie kampanii wrześniowej w 27. pułku Ułanów im. Króla 
Stefana Batorego, wtedy ciężko ranny. Aktywny działacz konspiracji ZWZ-AK. W la-
tach 1941–1942 w obwodzie AK w Nieświeżu. Od lipca 1944 do stycznia 1945 r. wal-
czył w Puszczy Kampinoskiej, w powstaniu warszawskim i w lasach nieopodal Opocz-
na, dowodził wtedy dywizjonem kawalerii. W 1959 r. aresztowany przez UB, osądzony 
i skazany na karę śmierci zamienioną na piętnaście lat ciężkiego więzienia. J. Koszada, 
Grupa…, s. 239; M.D. Zapolski-Nurkiewicz, Ostatni dowódca 27 pułku Ułanów AK im. 
Króla Stefana Batorego, 2007, http://www.nieczaj.republika.pl/ 

  (dostęp: 31 III 2011 r.) Zob. też G. Jasiński, Żoliborz…, s. 173–174.
 5 6  W Puszczy Kampinoskiej znajdowały się wtedy następujące jednostki: Pułk „Palmiry- 

-Młociny”, w skład którego z kolei wchodziły: 1) dowództwo i poczet liczące siedem-
dziesiąt osób, sześciu oficerów i sześćdziesięciu czterech podoficerów i szeregowych, 
2) dywizjon kawalerii (cztery szwadrony kawalerii i szwadron ciężkich karabinów 
maszynowych) pod dowództwem chorążego Zdzisława Nurkiewicza ps. „Nieczaj”, 
liczący pięćset osiemdziesiąt pięć osób, z czego sześciu oficerów i pięćset siedemdzie-
sięciu dziewięciu podoficerów i szeregowych, 3) batalion piechoty (trzy kompanie 
piechoty, batalionowa kompania wsparcia, zwiad konny i pluton zrzutów) liczący sie-
demset sześćdziesiąt cztery osoby, z czego dwudziestu czterech oficerów i siedemset 
czterdziestu podoficerów i szeregowych. Razem tysiąc czterysta dziewiętnastu ludzi, 
w tym trzydziestu sześciu oficerów. Pułk „Palmiry-Młociny” był trzonem grupy „Kam-
pinos”. Obok niego w jej skład wchodziły pomniejsze oddziały pochodzące i z innych 
obwodów i rejonów. Łączna liczebność tych drobniejszych oddziałów wynosiła tysiąc 
trzystu pięćdziesięciu trzech ludzi, w tym sześćdziesięciu ośmiu oficerów. Cała grupa 
„Kampinos” liczyła dwa tysiące siedemset siedemdziesięciu dwóch żołnierzy, w tym 
stu czterech oficerów, J. Koszada, Grupa…, s. 41–48. W Puszczy Kampinoskiej znaj-
dowało się też około sto czterdzieści kobiet w ramach Wojskowej Służby Kobiet. Były 
głównie sanitariuszkami i łączniczkami. Ibidem, s. 77–80.
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grupki, które przekradały się na Żoliborz i tę broń tam zostawiały. Broń, 
amunicję, co się dało. Tym bardziej że już około połowy sierpnia zaczęły 
się w lesie zrzuty57. Zrzut w Puszczy Kampinoskiej był w stu procentach 
nasz, inaczej niż w mieście, bo tam przeważnie przejmowali go Niem-
cy. Ja brałem udział w kilku takich, chociaż w kilku to może za dużo 
powiedziane… Brałem czynny udział w dwóch takich akcjach przejęcia 
zrzutu. To znaczy ja miałem taką funkcję, że byłem w czujce. Polanę, 
gdzie był zrzut, otaczało się czujkami i karabinami maszynowymi. To 
już porucznik „Dolina” się o to zatroszczył, żeby odpowiednio wkoło tej 
polany ustawić kilka gniazd karabinów maszynowych. Część oddziałów 
„Doliny” posługiwała się karabinami maszynowymi na taczankach. To 
był taki jeszcze stary, ruski sposób. Te karabiny były ciężkimi maszyna-
mi, więc musiał je ciągnąć koń i tam obok siedział też żołnierz58. 

Wspomnę jak wyglądał taki zrzut. W stodołach były radiostacje po-
lowe, gdzie niektórzy oficerowie ciągle, codziennie nasłuchiwali audy-
cji z BBC59. Połączenie było również m.in z bazy naszego wojska, które 
stacjonowało we Włoszech60. Po takich wiadomościach, jeśli jeszcze za-
grali jakąś piosenkę, taką legionową Przybyli ułani czy Rozkwitały pąki 
białych róż, to znaczyło, że tej nocy będzie zrzut. O godzinie punkt dwa-
dzieścia cztery, punkt dwunasta w nocy. Przygotowania do wyprawy po 
ten zrzut trwały już wtedy przez prawie cały dzień. Była tam obrana już 

 5 7  Grupa „Kampinos” otrzymała łącznie dwadzieścia dwa zrzuty, ibidem, s. 72–77. Por. 
J.K. Zawodny, Uczestnicy i świadkowie…, s. 347–352 i 361–363.

 5 8  Taczanka – resorowy pojazd konny, dwu- lub czterokołowy, uzbrojony w ciężki ka-
rabin maszynowy. Karabin maszynowy mógł prowadzić ogień bezpośrednio z ta-
czanki, a także po demontażu ze stanowiska na ziemi. Pierwszy raz zastosowano 
ten mechanizm, jak się przypuszcza podczas działań zbrojnych z czasów rewolucji 
październikowej w Rosji (1917). W Polsce taczanki przyjęły się w okresie międzywo-
jennym i stosowano je również w czasie II wojny światowej. 

 5 9  BBC (British Broadcasting Corporation) – główny brytyjski publiczny nadawca ra-
diowo-telewizyjny. Założony w 1927 r., działa do dzisiaj. Od 1938 r. nadawano pro-
gramy dla zagranicy, w tym w latach 1939–2005 dla Polski (sekcja polska). W czasie 
wojny audycje wykorzystywano do przekazywania zaszyfrowanych wiadomości. 
O roli radia w czasie powstania warszawskiego zob. Zrzuty materiałowe dla Armii 
Krajowej jako element łączności Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych z krajem, [w:] Ko-
munikowanie się Polaków w okresie II wojny światowej, red. K. Stępnik, M. Rajewski, 
Lublin 2011, s. 29.

 6 0  T. Nowacki, Udział polskiej Eskadry nr 1586 w pomocy walczącej Warszawy, Warsza-
wa 1984.
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przez dawnych partyzantów puszczańskich dość duża polana. My na nią 
wtedy, pamiętam, pojechaliśmy dwoma wozami. Konie miały specjalnie 
poowijane kopyta szmatami, żeby ich nie było słychać, żeby było ciszej. 
Na zrzutowisko jechaliśmy na tych wozach około dwóch godzin. Nie 
jechało się szybko, bo drogi stanowiły dukty leśne. Wyjechaliśmy też 
kiedy już było dobrze szaro, prawie ciemno, więc jechało się tam niemal 
po ciemku. Ci, którzy mieli tworzyć na tej polanie krzyż, mieli lamp-
ki z „elektrodynamem”61. Kiedy człowiek ruszał, to światełko mruga-
ło. Wtedy, przed godziną dwunastą, gdzieś około jedenastej, ci chłopcy, 
którzy byli do tego przeznaczeni, kładli się na polanie w formie krzyża, 
trzymając te lampki. Natomiast dowódca zrzutu, którym był porucznik 
Jan Dąbrowski62, miał jeszcze inną lampkę, czerwoną, też z „elektrody-
namem”. Ja nie byłem bardzo blisko, bo stanowisko miałem na skraju tej 
polany. Miałem pistolet typu Bergman63 i tak, co jakiś czas, się ogląda-
łem, żeby podejrzeć, co się działo na środku. Staliśmy po dwóch, bo nie 
wolno było pojedynczo, żeby w razie czego jeden mógł pójść do tyłu coś 
zameldować. Dostaliśmy informację, że jeśli po godzinie 00.10 nic się 
nie będzie działo, to zrzutu nie będzie. Były i takie przypadki. Ja trafi-
łem wtedy akurat tak, że zrzut był. Te wydarzenia odbyły się około dwu-
dziestego sierpnia, w ramach akcji „Chochla”64. Faktycznie, o godzinie 
za pięć dwunasta usłyszeliśmy huk. Huk straszny – drzewa zaczęły szu-
mieć, kłaść się prawie do ziemi. Znaczyło, że to jakiś samolot nadleciał, 
wówczas był chyba Liberator65. To mógł być albo amerykański Liberator 

 6 1  Dynamo latarki, prądnica – urządzenie przekształcające energię mechaniczną 
w energię elektryczną. 

 6 2  Jan Dąbrowski ps. „Jan”, „Jolka” (ur. 14 XII 1905) – w czasie powstania podporucznik, 
delegat Wydziału Zrzutów Oddziału V Komendy Głównej AK, J. Koszada, Grupa…, 
s. 173.

 6 3  Bergmann – nazwa różnych typów niemieckich pistoletów samopowtarzalnych i ma-
szynowych konstrukcji Th. Bergmanna. Pierwsze wzory pochodzą z końca XIX w. Naj-
bardziej popularny model to pistolet maszynowy MP – 18/I, wersja zmodyfikowana to 
MP – 35/I, oba kaliber 9 mm. 

 6 4  „Chochla” – była to nazwa jednego z czterech zrzutowisk, czyli miejsc przeznaczo-
nych do przyjmowania alianckich zrzutów. Było ono położone na łąkach w pobliżu 
wsi Debły i Ławy. Komendantem placówki był podchorąży Henryk Rogala. Przyjęto 
tam pięć zrzutów, J. Koszada, Grupa…, s. 73.

 6 5  Consolidated C-87 Liberator Express – wersja transportowa amerykańskiego bom-
bowca Consolidated B-24 Liberator. 
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albo angielski Halifax66. Latali lotnicy polscy z Włoch67. Ja strasznie to 
przeżyłem, bo był wielki huk. Zniżyli się, a właściwie zniżył się, bo to był 
jeden samolot. Z początku wyglądało i ja tak myślałem, że jest ich kilka, 
a był jeden. W tym czasie chłopcy zaczęli dawać znaki i porucznik też 
dał swój znak czerwonym światłem. Po tym pilot już wiedział, że tu jest 
przygotowane miejsce na zrzut. Zaczął krążyć – jedno okrążenie i kilka 
pojemników spadło. Widzieliśmy, że spadochrony już lecą na dół – jeden, 
drugi, trzeci, czwarty… Drugie okrążenie zrobił – znów coś tam zrzucił. 
Tak, że w sumie było tych pojemników około dwudziestu. Nie było to 
wcale tak mało. Kiedy piloci zrzucili i odlecieli, to żeśmy odetchnęli. 
Pozostała najgorsza robota, bo trzeba to było zbierać i ładować na wozy. 
Było tam jednak sporo chłopców, którzy przyszli jeszcze z różnych od-
działów z Warszawy, które były zlikwidowane przez Niemców. Te nie-
dobitki, wszyscy się pchali do Kampinosu, bo w Kampinosie była broń. 
Tak, że było tych chłopców kilkunastu, a pojemniki metalowe nie były 
lekkie, bo każdy ważył ze czterdzieści kilogramów. Trzeba było jeszcze 
spadochrony zwijać, ale ja tego wszystkiego nie robiłem, tylko musiałem 
dalej obserwować na czujce. Co się obejrzałem, to widziałem jak się tam 
zwijają i jak noszą. Trwało to chyba około półtorej godziny, nie wiem do-
kładnie, bo nie miałem wtedy zegarka. Ja nie miałem w tamtym czasie 
żadnego zegarka [śmiech]. Jedynie kompas. Kiedy wszystko na te wozy 
zapakowali, to rozkazano, żeby marszem ubezpieczonym skierować się 
do takiej miejscowości Wiersze w Puszczy Kampinoskiej. Tam kwater-
mistrz to wszystko przechował, a jak to dalej dzielili to nie wiem, bo to 
już nie była moja sprawa. Później przychodzili nawet z Żoliborza żoł-
nierze przysłani przez poszczególnych dowódców, za potwierdzeniem 
pułkownika „Żywiciela”, i tę broń bezpośrednio zabierali. Broń to raz, 
również żywność. Zabierali, co tam było w tych pojemnikach – m.in. 
żywność, konserwy, czekolady, papierosy. Było także nawet kilkanaście 
przyzwoitych karabinów maszynowych. Ten kwatermistrz wiedział, że 
te lepsze należy zostawić dla nas, a te, co już były u nas używane to da-
wał na Żoliborz. Wtedy trzeba było się tam już przekradać, bo stała tam 

 6 6  Handley Page 57 Halifax – brytyjski czterosilnikowy samolot z czasów II wojny 
światowej, zob. Encyklopedia techniki wojskowej…, s. 209–210.

 6 7  Latali również lotnicy innych narodowości. Por. J.K. Zawodny, Uczestnicy i świadko-
wie…, s. 347–364; T. Nowacki, op. cit.
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RONA. Niektórzy mówili, że to „własowcy”, ale mi się wydaje, że nie68. 
Zresztą ja z nimi nie rozmawiałem. Wiem, że oni głównie rabowali oko-
liczne wioski. Dobrymi żołnierzami to chyba nie byli.

Major „Okoń” to był ryzykant i będąc w puszczy wyodrębnił kilka od-
działów przeznaczonych typowo do zadań specjalnych, złożonych z do-
świadczonych, starszych chłopców. Było tam kilkunastu studentów po-
litechniki i innych jeszcze przedwojennych żołnierzy zawodowych. Oni 
wychodzili na szosę prowadzącą do Warszawy od strony zachodniej, za-
czajali się i robili tam zasadzkę. Niemcy od strony zachodniej, od stro-
ny Błonia69 przegrupowywali się, tamtędy szły transporty. W ten sposób 
powstańcy ze specjalnych oddziałów atakowali takie kolumny z zaopa-
trzeniem. Wszędzie były krzaki, oni siedzieli blisko drogi z karabinami 
maszynowymi. Kiedy jechały dwa, trzy samochody, no to przepadały. 
Ostrzeliwali je. Był tylko kłopot z jeńcami niemieckimi. Byli brani, bo to 
był głównie Wehrmacht70, a oni się od razu poddawali. Co innego jak była 
jakaś większa grupa SS71, bo oni się raczej nie chcieli poddać. Wtedy trze-
ba było zachować się inaczej – chłopaki odstępowali. Te wypady zdarzały 
się często, a każdy z nich coś przynosił. Raz przyprowadzili cały samo-
chód, który był pełen konserw, papierosów i innych rzeczy dla żołnierzy 
frontowych. Dzięki temu było przynajmniej czym płacić chłopom. Za to, 
że nas żywili, nasze dowództwo im płaciło, ale oni woleli takie rzeczy jak 
papierosy, konserwy itd. Część z kolei przekazywaliśmy na Żoliborz i to 
tak trwało. Ja już nie wróciłem do Warszawy w ogóle. Zostałem u po-
rucznika „Strzały”, w jego kompanii, która później została przekształcona 
w batalion i weszła w skład pułku „Palmiry – Młociny”72. To była dosyć 
duża jednostka. Były jeszcze i inne, pomniejsze ugrupowania. 

 6 8  Zob. przyp. 47.
 6 9  Błonie – niewielkie miasto, obecnie w woj. mazowieckim, w powiecie warszawskim 

zachodnim, 18 km na zachód od Warszawy. 
 7 0  Zob. np. W. Kozaczuk, Wehrmacht 1933–1939, Warszawa 1978; J. BÖhler, Zbrodnie 

Wehrmachtu w Polsce, Kraków 2009.
 7 1  Zob. np. R. Lumsden, Waffen SS: organizacja, działania bojowe, umundurowanie., 

Warszawa 1999.
 7 2  Pułk „Palmiry-Młociny” – oddział sformowany decyzją Komendy Głównej Armii 

Krajowej potwierdzoną w rozkazie z dnia 11 VIII 1944 r. Pułk liczył ponad tysiąc 
czterystu żołnierzy. Dowódcą w związku z tym, że por. Krzyczkowski ps. „Szymon” 
był ranny, stał się od dnia 8 sierpnia por. Adolf Pilch ps. „Dolina”. J. Koszada, Gru-
pa…, s. 41.
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Jeszcze prawie cały wrzesień działaliśmy tam jak trzeba. Niemcy jed-
nak się w końcu zorientowali, że w puszczy jest chyba za dużo powstań-
ców. Były różne przecieki, starcia z ronowcami… Kiedy byli Węgrzy, to 
był spokój raczej, bo oni się nie angażowali. Udawali, że nas nie ma, 
a myśmy udawali, że ich nie ma [śmiech]. To byli porządni żołnierze. 
Kupowaliśmy też od Węgrów broń. Tak, że oni byli w porządku, ale póź-
niej przysłali inne jednostki, to było już gorzej. Z tymi ruskimi i innymi 
to mieliśmy później po drodze kłopoty, żeby się przedrzeć na Żoliborz. 
Niemców w końcu chyba szlag trafiał, że oni nacierali, a myśmy im prze-
szkadzali pod bokiem. Słyszeli przecież różne zrzuty, naloty, bo to nie 
było cicho. Niemcy mieli przykładowo swoją jednostkę od tego miejsca, 
gdzie był zrzut, w odległości pięciu, może sześciu kilometrów. To jak 
mogli nie słyszeć? Przecież taki samolot, kiedy się zniżał, to był straszny 
huk. Może oni myśleli, że to ich samolot albo coś takiego…

Przy końcu września, dwudziestego szóstego, dwudziestego siódme-
go, powstanie już raczej przygasało, chociaż Żoliborz trzymał się dłu-
go dzięki dostawom broni z Kampinosu. Pułkownik „Żywiciel”, kapitan 
„Szymon” i porucznik „Dolina” – ścisłe, główne dowództwo, zdecydo-
wali wspólnie, że chyba trzeba będzie się wycofać z Kampinosu gdzieś 
dalej, bo już coraz więcej niemieckich samolotów krążyło nad puszczą. 
Zdarzały się starcia z niemieckimi żołnierzami na szosach, do lasu się 
na razie nie zapuszczali. Stało tam już kilka ich pustych, unieruchomio-
nych samochodów. Major „Okoń” sam jeździł na niemieckim motocy-
klu z przyczepą. Właśnie on powiedział, że dowództwo w porozumieniu 
z generałem Chruścielem zdecydowało, żebyśmy się ewakuowali. Tylko 
dokąd? Doszli do wniosku, że gdzieś w lasy, w okolice Gór Świętokrzy-
skich. To duża odległość i z tego powodu było to niezbyt dobre posunię-
cie. Rzekomo był drugi wariant, żeby w ogóle rozpuścić oddziały, żeby 
każdy poszedł, gdzie kto chce. To też było nienajlepsze rozwiązanie, bo 
wielu nie miało gdzie iść. Ci wszyscy od „Doliny” byli z terenów wschod-
nich – jak mówili, to zaciągali wszyscy. To, gdzie oni mieli pójść? Ja do 
Warszawy też już nie miałem po co wracać, bo mój dom już na trzeci 
dzień był zburzony, spalony. Przedtem wywieźli wszystkich na Dworzec 
Zachodni, przy trasie na Pruszków itd. Ja wtedy nie wiedziałem wie-
le, ale dochodziły do mnie takie wiadomości, że cała Wola jest spalona 
i zniszczona. I faktycznie była tam kupa gruzów…

No i wymaszerowaliśmy z tej puszczy. Niepotrzebnie moim zda-
niem brało się cały tabor. Wzięto krowy itd., a tymczasem niemieckie 
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samoloty ciągle nad nami krążyły. Nasz pochód był takim wężem, któ-
ry ciągnął się na przynajmniej trzy kilometry. Byliśmy łatwym celem 
do zaobserwowania. Samoloty co i raz strzelały do nas. Zatrzymaliśmy 
się pod miejscowością Jaktorów, to jest przed Żyrardowem, na odpo-
czynek73. Tam był pogrom74. Biegły tam akurat tory, przez które mu-
sieliśmy się przebić, a nie było w ogóle możliwości, bo pociąg pancerny 
chodził i już rąbał. Otoczyła nas policja niemiecka, żandarmi i jednost-
ki specjalne. Broniliśmy się tam cały dzień. Kawaleria „Doliny” w więk-
szości przebiła się przez tory i przeleciała później w nocy nawet przez 
Żyrardów, chociaż nie jestem tego pewien, bo byłem w straży tylnej. 
Część z kolei odeszła do Kampinosu. To była mała garstka. Ja też się 
wróciłem, bo co miałem robić? Wiedziałem, że jak będę próbował się 
przedrzeć, to przecież zginę. Tam zginęło, z tego, co ja później prze-
czytałem (bo jak się tam jest, to się jeszcze nie wie), przynajmniej dwie 
setki powstańców. To był pogrom, masakra. Dowiedziałem się jeszcze, 
że jak odstąpiliśmy, odeszliśmy, to Niemcy z psami dobijali rannych. 
Tak ludzie opowiadali. 

Przeżyłem w lesie jeszcze cały listopad jakoś i nawet część grudnia, 
ale w końcu było już za zimno. Postanowiliśmy wtedy jakoś pochować 
naszą broń. Czterech ludzi wykopało w lesie szeroki dół, zakopaliśmy 
go i przykryliśmy to wszystko gałęziami. Potem kombinowaliśmy, co 
robić. Niektórzy gospodarze w pobliżu nie chcieli nas za bardzo znać, 
więc musieliśmy iść gdzieś dalej. Ja poszedłem do takiej wsi, Bieniewo. 
Stamtąd do Warszawy było raptem trzydzieści kilometrów, ale dosyć 
daleko od głównej szosy, tak że tamci wieśniacy Niemców dużo nie 

 7 3  Jaktorów – miejscowość w obecnym województwie mazowieckim, w powiecie gro-
dziskim, w gminie Jaktorów. We wsi znajdowała się stacja kolejowa przy linii biegną-
cej z Żyrardowa do Warszawy. Zob. mapkę J. Koszada, Grupa…, s. 93.

 7 4  Bitwa pod Jaktorowem (w literaturze czasem nazywana bitwą pod miejscowością 
Budy Zosine) – walki odbyły się 29 IX 1944 r. Niemcy, wykorzystując linię torów 
kolejowych i pociąg pancerny, zatrzymali pochód grupy „Kampinos” na południe. 
Jednocześnie z drugiej strony, od północy nacierały czołgi niemieckie. Wywiad III 
Rzeszy przypuszczał, że grupa „Kampinos” stanowi silniejsze niż w rzeczywistości 
zgrupowanie bojowe. Zgodnie z relacją F. Badowskiego, mimo okrążenia część od-
działów przedarła się przez tory i walczyła później w okolicach Opoczna (głównie 
oddział por. „Doliny”). Część zawróciła do puszczy. Wielu żołnierzy poległo na polu 
bitwy, m.in. dowódca – mjr Alfons Kotowski „Okoń”. Straty powstańców ocenia się 
na 150 zabitych i 200 rannych. Zob. J. Koszada, Grupa…, s. 87–98. 
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widzieli. Tam się zahaczyłem i razem z kolegą spaliśmy w stodole całą 
zimę – cały grudzień, styczeń. W styczniu dowiedzieliśmy się, że jest 
już rozkaz generała Okulickiego75, który rozwiązywał Armię Krajową 
i zwalniał z przysięgi76. Mimo to do Warszawy jeszcze nie poszliśmy, 
bo nie mieliśmy dokumentów, a tam niedaleko, koło szkoły w Grodzi-
sku77, byli nadal Niemcy. Dopiero po jakimś czasie wyrobili nam fał-
szywe kenkarty78 w takiej instytucji – RGO79. Wtedy poczuliśmy się 
pewniej, tak w razie czego, ale do Warszawy nadal baliśmy się wrócić. 

Ja trafiłem do stolicy gdzieś chyba dopiero przy końcu kwietnia. 
Szukaliśmy się wzajemnie – gdzie kto jest, kto żyje itd. Wszystko było 
robione „po cichu”, bo nie można było oficjalnie. Wszędzie trzeba się 
było jakoś „tajniaczyć”, ukrywać, bo nie wszyscy byli dobrze ustosun-
kowani do powstańców. Mieli też powody, bo ile ludności cywilnej zgi-
nęło przy okazji w Warszawie, to przechodzi ludzkie pojęcie. Samych 
powstańców zginęło tam może ponad sto tysięcy, a ludności cywilnej 

 7 5  Leopold Okulicki ps. „Jan”, „Kobra 2”, „Kula”, „Leopold”, „Miller”, „Mrówka”, „Jan 
Mrówka”, „Niedźwiadek”, „Pan Jan”, „Sęp”, „Termit” (ur. 12 XI 1898 r. w Bratucicach 
w powiecie bocheńskim – zm. 24 XII 1946 r. w Moskwie) – dyplomowany oficer 
służby stałej piechoty Wojska Polskiego, ostatni dowódca AK. Karierę wojskową 
rozpoczynał w Legionach. We wrześniu 1939 r. był oficerem sztabowym, w konspi-
racji od września 1939 r. (SZP), aresztowany w styczniu 1941 r. we Lwowie przez 
funkcjonariuszy Związku Radzieckiego. Od sierpnia 1941 r. w Armii Andersa, póź-
niej oddelegowany do Londynu. 22 V 1944 r. zrzucony do Polski, 21 XII 1944 – 19 
I 1945 ostatni dowódca AK. Osądzony w Moskwie w ramach „procesu szesnastu”, 
zmarł w więzieniu na Łubiance, A.K. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji…, t. 2, 
s. 138–141.

 7 6  Rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej został wydany 19 I 1945 r.
 7 7  Grodzisk Mazowiecki – miasto położone obecnie w województwie mazowieckim, 

w powiecie grodziskim, około 30 km na południowy zachód od Warszawy. 
 7 8  Kenkarta (niem. Kennkarte) – dowód tożsamości wydawany przez władze niemie-

ckie na terenach okupowanych miejscowej ludności. 
 7 9  Rada Główna Opiekuńcza (RGO) – polska organizacja charytatywna funkcjonująca 

w czasie obu wojen światowych, obejmująca swoją działalnością Polaków. RGO pro-
wadziła sierocińce, kursy zawodowe, wydawała żywność, ubrania i zapomogi pie-
niężne. Pomagała aktywnie mieszkańcom Warszawy w czasie powstania i po nim. 
Była finansowana zarówno ze składek społecznych, ze środków dostarczanych przez 
Rząd RP na uchodźstwie i pochodzących z zagranicy, jak również częściowo przez 
władze okupacyjne. Działała za zgodą okupanta. Zob. B. Kroll, Rada Główna Opie-
kuńcza 1939–1945, Warszawa 1985.
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sześćset tysięcy, czy może pięćset80. Z tego też powodu do Warsza-
wy nie było po co wracać. Ruscy weszli tam przecież w styczniu, to 
baliśmy się, że nas chapną od razu do wojska, bo nie przyznamy się 
przecież, że jesteśmy akowcami. A kto poszedł, to wzięli go do woj-
ska i na Berlin wysłali81. To był taki rocznik. Te roczniki, dajmy na to 
dwudziesty drugi, trzeci, czwarty, to brali bez ni kaki82. To nic, że cho-
ry czy nie, każdy był dla nich dobry. Tak się skończyło… Później, jak 
się tak troszkę uspokoiło, to ja się zgłosiłem do Warszawy, do takiego 
inżyniera Hempla83, który miał odbudowywać most Poniatowskiego. 
Byłem w tamtym czasie spawaczem, więc on mnie zaangażował. Mia-
łem spokój już, byłem zatrudniony przy odbudowie mostu i do wojska 
mnie nie wzięli. Popracowałem w tamtym miejscu do końca grudnia 
1945 r., a 31 stycznia przyjechałem do Wrocławia.

Przyjechałem do Wrocławia, bo dowiedziałem się, że tu w fabryce 
wagonów „Pafawag”, jest większość pracowników Lilpopa – „Lilpop 
Rau Loewestein” – tej fabryki, w której pracowałem w czasie okupacji. 
Pracowała tutaj też moja rodzina. Dostałem wtedy mieszkanie i tak 
cały czas tutaj mieszkam, już sześćdziesiąt pięć lat. Dobrze zrobiłem, 

 8 0  Straty walczących powstańców ocenia się na ok. 10 tys. zabitych, 7 tys. zaginionych 
i 5 tys. rannych. Natomiast ofiary wśród ludności cywilnej na 200 tys. osób. Współ-
cześnie historycy przyjmują, że straty wśród ludności cywilnej prawdopodobnie były 
nieco mniejsze i wynosiły między 150 a 180 tys. osób. Rzeczywiste wielkości są trud-
ne do ustalenia. Niemniej, autorzy są zgodni co do tego, że ubytek ludności miasta 
był bardzo znaczny. Na jego końcowy wynik duży wpływ miały również egzekucje 
dokonane w czasie okupacji, zagłada Żydów czy zgony w obozach koncentracyjnych 
i na przymusowych robotach. Zob. M. Getter, Straty ludzkie i materialne w powsta-
niu warszawskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 8–9/2004.

 8 1  O wcielaniu byłych żołnierzy AK do Ludowego Wojska Polskiego oraz o innych for-
mach zwalczania polskiego podziemia niepodległościowego, zob. P. Kołakowski, 
NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939–1945, Warszawa 2002, s. 224–276.

 8 2  Ros. – bez niczego.
 8 3  Stanisław Hempel (ur. 6 XI 1892 w Tuczynie k. Białej Podlaskiej – zm. 16 VI 1954 

w Warszawie) – polski inżynier, konstruktor, projektant i budowniczy. Jego dziełem 
było wiele nowatorskich konstrukcji drewnianych, stalowych i betonowych. Był in-
żynierem, następnie doktorem i profesorem zwyczajnym, członkiem PAN. Związany 
z Politechniką Warszawską, na której studiował między 1918 a 1926 r., a później pra-
cował aż do śmierci. Podczas wojny działał w ramach tajnych kompletów. Po II woj-
nie światowej był czołową postacią Biura Odbudowy Stolicy. Zob. Z. Janota Bzowski, 
Dzieje rodziny Hemplów, Warszawa 1987, s. 93–98.



152

M a c i e j  P ę c h e r z

bo się jakoś uratowałem. Nie byłem aresztowany, tylko później, kiedy 
już pracowałem w fabryce, to kilkakrotnie wzywali mnie na ulicę Łą-
kową, do Urzędu Bezpieczeństwa, ale ja się tam zawsze jakoś wymi-
gałem. Jak oni mi dali spokój, to ci inni, sekretarze, nachodzili mnie 
ciągle, żebym się zapisał do partii. Jeden zachęcał do PPR-u84, a drugi 
chodził, żeby wybrać PPS85. Ja powiedziałem, że się już do niczego nie 
zapisuję – „kiedyś się zapisałem” – mówię [śmiech]. Przez to byłem 
traktowany trochę tak po macoszemu. Z drugiej strony jednak mnie 
szanowali, bo dyrekcja była od „Lilpopa” i niektórzy kierownicy wy-
działów też. Tak, że zawsze mnie wspomagali, żeby mi nie zrobiono 
krzywdy. 

W 1946 r. było w „Pafawagu” już nawet dużo spawaczy. Prawdziwych 
spawaczy, bo większość to byli tacy przyuczeni, bez jakiegoś przygo-
towania. Węglarki86 spawać, to jednak nie była sztuka – prosta robo-
ta. Tam była jedna operacja, która wymagała dobrego spawacza, czyli 
spawanie ścian bocznych z podwoziem, bo to były piony i sufit. Właś-
nie przy tym ja zacząłem pracować. Założyliśmy wtedy nawet związek 
spawaczy. Związek zawodowy spawaczy, oprócz tego, że był tam już 
związek zawodowy metalowców. Zanim dobrali się nam do skóry ist-
nieliśmy chyba z półtorej roku. Rozwiązali nas później, cholera. Mam 
zdjęcie, jak nam wręczano sztandar spawaczy, na stadionie „Pafawagu”, 
ja tam klęczałem i odbierałem sztandar z rąk dyrektora. Na tym sztan-
darze jest napisane: „Wiara, nadzieja i miłość” i przedstawienie świętej 
Zofii jako patronki spawaczy [śmiech]. Po drugiej stronie normalnie był 
orzeł itd. Oni nie mogli tego znieść [śmiech], tego sztandaru i w ogóle 
tego związku. Mieliśmy przecież stu pięćdziesięciu spawaczy, to była 
siła. Musieli się więc na początku z nami liczyć, bo gdybyśmy zastraj-
kowali co nie daj Boże, no to nie ma węglarek. A węglarki były wtedy 

 8 4  Zob. np. P. Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy (1941–1944), 
Warszawa 2006.

 8 5  O rywalizacji PPS z PPR o wpływy na Dolnym Śląsku zob. E. Kaszuba, Między pro-
pagandą a rzeczywistością. Polska ludność Wrocławia 1945–1947, Warszawa 1997, 
s. 72–89.

 8 6  Węglarka – wagon przystosowany do przewozu węgla kamiennego.
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Pracownicy Pafawagu podczas obozu spawalniczego (Feliks Badowski trzeci z lewej), maj 1947, fot. NN

Przekazanie sztandaru spawaczy w Pafawagu (Feliks Badowski, klęczy pierwszy z prawej), 1946, fot. NN
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na wagę złota, zgodnie z tym co Gomułka87 specjalnie zarządził. On 
był nawet w „Pafawagu” na otwarciu, po zbudowaniu stu węglarek. Ro-
biliśmy je dla Śląska, żeby stamtąd wozić wagonami węgiel po Polsce. 
Taboru kolejowego wtedy nie było, bo część Niemcy zabrali, a resztę 
ruscy. Taka była prawda, że wagonów brakowało, a strasznie były po-
trzebne. Ja pracowałem tam w hali siódemce chyba do 1949 r., czyli 
prawie trzy lata. Później kierownik „siódemki” się kapnął, kto ja jestem, 
że kiedyś skończyłem szkołę i wysłał mnie do Poznania na kurs. To był 
kurs techniczno-konstruktorski, bo z kolei bardzo brakowało konstruk-
torów. Był on dwustopniowy, trwał pięć miesięcy, później przerwa, szło 
się do biura konstruktorskiego i jechało znów do Poznania, bo tam było 
CBK – Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru Kolejowego. 
To było duże biuro. Po ukończeniu tego kursu, jak już wróciłem z po-
wrotem do „Pafawagu”, zostałem skierowany do biura konstrukcyjnego 
jako konstruktor. 

W międzyczasie udzielałem się również na innych polach. Po wojnie 
byłem w klubie sportowym. Biegałem na czterysta, osiemset metrów 
– średnie dystanse. Mam nawet pierwszy dyplom [śmiech]. Byłem do-
bry. Z tym, że ja biegałem głodny, wycieńczony, bo równocześnie pra-
cowałem. To nie był sport zawodowy, tylko czysto amatorski. 

Tutaj w biurze konstrukcyjnym, o którym wspominałem, praco-
wałem do końca, do emerytury prawie. Ostatnio byłem już nawet kie-
rownikiem pracowni w tym biurze. Po przejściu na emeryturę zatrud-
niłem się jeszcze trochę na pół etatu w szkole na Poznańskiej. Mia-
łem tam rysunek techniczny i spawalnictwo. Należałem cały czas do 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników i cały czas byłem w NOT88.  

 8 7  Władysław Gomułka ps. „Wiesław” (ur. 6 II 1905 r. w Białobrzegach Franciszkań-
skich k/Krosna – zm. 1 IX 1982 w Konstancinie) – polski polityk, działacz komuni-
styczny, I sekretarz KC PPR (1943–1948), I sekretarz KC PZPR (1956–1970), poseł na 
Sejm Ustawodawczy oraz na sejm PRL II, III, IV i V kadencji. W czasie wojny autor 
najważniejszych dokumentów programowych PPR. W rządzie lubelskim, a później 
w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej wicepremier i minister Ziem Odzy-
skanych. Zob. M.E. Ożóg, Władysław Gomułka. Biografia polityczna, t. I, Warszawa 
1989.

 8 8  NOT – Naczelna Organizacja Techniczna. Organizacja techniczna o tradycji zapo-
czątkowanej w 1835 r. w Paryżu. Od 1905 r. posiada stałą siedzibę w Warszawie. 
Od dnia 12 XII 1945 r. działa w nowej formule. Od 28 VI 2005 r. – Federacja Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce. W ramach federacji zrzeszonych jest 
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Defilada sportowców klubu RkS Pafawag 

(Feliks Badowski z numerem 76), fot. NN
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Wycofałem się dopiero w zeszłym roku, a byłem ciągle w zarządzie, 
nawet sekretarzem89. Jeśli chodzi o życie prywatne to mam dwoje dzie-
ci. Syn jest doktorem medycyny, a córka dosyć dobrą polonistką. Ona 
poszła zresztą w moje ślady, bo jak były strajki studenckie w latach 70. 
XX w., to brała w nich udział… No i tak jakoś się żyje. Kiepsko chodzę, 
bo z kulą, no ale chodzę. 17 maja skończę osiemdziesiąt osiem lat, czy-
li to jest wiek już taki raczej poborowy. Wczoraj zmarła pani Irenka 
Kwiatkowska90, ale była ode mnie dziesięć lat starsza. We wrześniu 
skończyłaby chyba dziewięćdziesiąt dziewięć, prawie sto. Nie docze-
kała setki… 

39 branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Działa na rzecz rozwoju pol-
skiej techniki, obrony interesów członków i ich dokształcania, koordynuje działal-
ność stowarzyszeń, organizuje kongresy i konferencje. 

 8 9  Z informacji pisemnej udzielonej przez Wrocławską Radę FSNT NOT wynika, że Fe-
liks Badowski jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników 
Polskich (SIMP), Oddział we Wrocławiu od 1 X 1975 r. i do 1986 r. działał w Kole 
SIMP przy „Pafawagu”, a od 1987 r. należy do Koła Seniorów przy Oddziale Wroc-
ławskim SIMP. 

 9 0  Irena Kwiatkowska (ur. 17 IX 1912 w Warszawie – zm. 3 III 2011 w Warszawie) – pol-
ska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, artystka kabaretowa. Zmarła w dniu 
poprzedzającym spotkanie z Feliksem Badowskim. 
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Feliks Badowski (born on 17th May 1923 in Warsaw) was a soldier who 
fought in ZWZ-AK (Union of Armed Struggle-Home Army). His account 
concerns his education and work, war experiences and life after the war. 

This witness describes in great detail his work in industry in occupied 
Warsaw and his struggle for independence in the frames of ZWZ-AK. 
He also mentions his studies within Towarzystwo Kursów Technicznych 
(Technical Courses Association). A vast part of the narrative is devoted 
to Feliks Badowski’s participation in the Warsaw Uprising – he tells us, 
amongst others, about preparations for armed resistance against the oc-
cupier, how the army units were organized in the first days of fighting, 
and about the attack on the citadel. 

A lot of focus is given to partisan activity in Kampinos Forest – the 
witness explains, for example, the structure of partisan forces, their help 
for the fighting Warsaw, sabotage actions and how they received deliver-
ies by airdrops. This account gives us also some insight into the way the 
inhabitants of villages and towns near Warsaw perceived the Warsaw Up-
rising. Also, it relates the marching-out of partisan units and their way 
towards the Świętokrzyskie mountains, during which – near Żyrardów 
– they were defeated by Germans. A separate part of the narrative is de-
voted to reminiscences from post-war Wrocław – Feliks Badowski ex-
plains why he came to the Lower Silesia and pictures relations in his new 
place of work – Pafawag (Państwowa Fabryka Wagonów – National Rail 
Carriage Factory). 

Feliks Badowski.
From Warsaw 
to Wrocław 
through the forests 
– an account of 
a Warsaw Uprising 
fighter

Edited by 
Maciej Pęcherz
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Wspomnienia pani Bronisławy Guzy stały się przyczynkiem do podję-
cia przez autora niniejszego opracowania badań nad historią Obertyna 
– małego miasteczka na Pokuciu, na Kresach II Rzeczypospolitej1 oraz 
Siedlec (dawniej Zedlitz) – wioski położonej na Dolnym Śląsku między 
Oławą a Wrocławiem. Przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami przed-
wojennego Obertyna i jego okolic (m.in. Dolina, Borszczów, Kołomyja,  

 1  Obertyn był siedzibą gminy wiejskiej ustanowionej w 1934 r., w powiecie horodeń-
skim, w województwie stanisławowskim. Obejmowała dawne gminy wiejskie: Ba-
łahrówkę, Hańczarów, Hawrylak, Jakubówkę, Obertyn, Żabokruki i Żuków. Po 17 
września 1939 r. przeszła pod okupację ZSRR (w latach 1941–1944 pod okupacją 
niemiecką), by ostatecznie znaleźć się w granicach tego państwa w sierpniu 1945 r., 
po odnośnym porozumieniu polsko-sowieckim. Od 1991 r. miejscowość w rejonie 
tłumackim obwodu iwano-frankowskiego Ukrainy.
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Stanisławów i Bielanka2), oraz mieszkańcami Siedlec do 1946 r., pozwa-
lają podjąć badania nad pamięcią o dramatycznych wydarzeniach XX 
wieku, których byli świadkami. W relacjach tych pojawiają się wątki 
na temat m.in.: zmieniających się frontów II wojny światowej, mordów 
dokonanych na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich, migracji 
ludności po II wojnie światowej, przebiegu Akcji „Wisła” czy też orga-
nizacji życia na tzw. Ziemiach Odzyskanych. 

W latach 1945–1946 do Siedlec przybywali osadnicy z Kresów 
Wschodnich, ludzie jednej narodowości, ale pochodzący z różnych 
stron, niosący za sobą różne nawyki kulturowe. Do listopada 1946 r. 
zamieszkiwali w gospodarstwach razem z niemieckimi mieszkańcami 
wioski, którzy potem zostali rozproszeni w różnych strefach okupacyj-
nych Niemiec. Był to też czas, kiedy do Siedlec przyjechali Łemkowie. 
Jak ekspatrianci odnaleźli się w nowych realiach? Z czym przyszło się 
zmagać Niemcom, którzy musieli opuścić tereny, które zamieszkiwa-
li od setek lat? W tym przypadku aktualne wydają się słowa Marka 
Chwistka: „Miasta nie tworzy jedynie materialna substancja – domy, 
ulice, budynki publiczne. Jest ono żywym organizmem społecznym, 
ukształtowanym w długim procesie historycznym. Każda społeczność 
miejska posiada pewną świadomość, w której sumują się doświadczenia 
i wiedza minionych pokoleń. Ważna jest również mentalność miesz-
kańców: sposób bycia, wygląd, język, obyczaje. […] W momencie, gdy 
żywa materia miasta ulega unicestwieniu, ginie ono i niszczeje, choć-
by jego zabudowa nie poniosła żadnego uszczerbku. Pozostaje martwy 
szkielet […] miasto bezpowrotnie umiera, może do niego wrócić życie, 
ale nie może się ono odrodzić; jest to nowe życie i nowe miasto”3.

 2  Mieszkańcy tych miejscowości i ich okolic mieli do lat 1956–1959 zasiedlić Siedlce. 
Były to kolejno – z Doliny: 75 osób, z Obertyna: 62 osoby, z Kołomyi: 37 osób, ze 
Stanisławowa: 25 (dawne województwo stanisławowskie), z Borszczowa: 43 osoby 
(dawne województwo tarnopolskie), z Bielanki koło Gorlic, w wyniku Akcji „Wisła”: 
120 osób (dawne województwo krakowskie). Por. J. Madejska, Rola szkoły w integra-
cji mieszkańców wsi na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej na przykładzie szkoły 
w Siedlcach w byłym powiecie oławskim, praca magisterska przygotowana pod kie-
runkiem doc. dr. hab. Stanisława Dąbrowskiego w Instytucie Historycznym Uniwer-
sytetu im. B. Bieruta we Wrocławiu, Wrocław 1980, s. 6.

 3  M. Chwistek, Kamienna Kronika we Wschowie, [w:] Wokół niemieckiego dziedzictwa 
kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Poznań 1997, 
s. 109.
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Relacja Bronisławy Guzy4

Urodziłam się w Obertynie 23 marca 1929 r. Moi rodzice to Marian Ig-
natowicz i Anna, z domu Haręzga. Ojciec mojej matki Michał Haręzga 
przyjechał do nas, do Obertyna, z Krosna, pow. rzeszowski i objął pracę 
w nadleśnictwie w Żukowie, powiat Horodenka, bo w samym Oberty-
nie lasów nie było. Było nas siedmioro dzieci – trzech synów: Leon, 
Ludwik, Kazimierz i cztery córki: Franciszka, Wiktoria, Antonina i ja 
– Bronisława. Antonina umarła w 1922 r. w wieku siedmiu lat. 

Ojciec nie miał żadnego zawodu, był rolnikiem, a mama była gospody-
nią domową. Zajmowała się dziećmi, domem i pracowała w polu – czasa-
mi na swoim, a czasami na cudzym, bo swojego było mało. Mieliśmy ok. 
7–8 morgów pola. Były trzy krowy, jeden koń, świnie, kury i dużo gęsi.

Najmłodszych lat mojego dzieciństwa nie pamiętam dokładnie. Cho-
dziłam do ochronki5 przykościelnej, bo przedszkola nie było w naszej 
miejscowości. Ochronkę prowadziły zakonnice Służebniczki Najświęt-
szej Marii Panny – to była filia zakonu6. Było tam tylko pięć zakon-
nic. Poza prowadzeniem ochronki pomagały ludziom: leczyły ziołami, 

 4  AOPiP, akcesja. Relacja Bronisławy Guzy sporządzona przez Piotra Zubowskiego 27 
III 2011 r. w Siedlcach. Rozmowa została nagrana w domu świadka, w pokoju pod-
czas swobodnej rozmowy przy stole, w obecności jej córki, która kilka razy (dwa, 
może trzy) dopowiadała jakieś informacje. Rozmowa była spokojna, jednolita, skład-
nia, zdarzało się, że pytania były zadawane w odstępach półgodzinnych lub więk-
szych. Rozmowa trwała ok. 3 godzin. 

 5  Dawniej był to zazwyczaj przyzakonny ośrodek opiekuńczy dla dzieci, forma przedszkola.
 6  Chodzi o klasztor Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokala-

nie Poczętej ze Starej Wsi. Ich dom powstał w Obertynie 28 sierpnia 1903 r. Przyna-
leżał do parafii w Obertynie, w diecezji lwowskiej. W latach 1939–1945 stacjonowały 
tam średnio 3 siostry. W roku 1939 prowadziły ochronkę dla 80 dzieci, kurs kroju i szy-
cia dla 7 uczennic, Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, w skład którego wchodziło 
130 dziewcząt, a także służyły przy opiece ponad 3 tys. chorych i wykonywały prace 
przykościelne. Podczas wojny część ich domu (m.in. sala ochronki) zajęta została przez 
Ukraińców. W latach 1945–1947 siostry z tego zgromadzenia podjęły pracę na 50 pla-
cówkach w Polsce Centralnej i na Ziemiach Zachodnich. Siostry z Obertyna w peł-
nym składzie trafiły 18 sierpnia 1945 r. do nowo utworzonego domu w Środzie Śląskiej, 
a dom w Obertynie przestał istnieć. Prowadziły tam ochronkę, a później przedszkole. 
W 2004 r. siostry wznowiły swoją działalność w Obertynie i zamieszkują tam w nowo 
wybudowanym obiekcie. Por. A. Szelęgiewicz, Służebniczki Najświętszej Maryi Pan-
ny Niepokalanie Poczętej (Stara Wieś), t. 2: Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 
1939–1947, Lublin 1984, s. 33, 34, 38, 116, 176, 190; Historia parafii świętych Apostołów 
Piotra i Pawła, [w:] Kalendarz Parafialny Obertyna na rok 2012.



162

P i o t r  Z u b o w s k i

rozdawały tabletki, stawiały bańki i pomagały przy małych dzieciach. 
Miały również dom i gospodarstwo: krowę, indyki, drobiu dużo, spory 
ogród i pole.

W 1936 r. poszłam do pierwszej klasy szkoły podstawowej (szkołą 
liczyła siedem klas) i do 1939 r. skończyłam trzy klasy. We wrześniu 
1939 r. miałam rozpocząć czwartą klasę. Niestety przyszli Sowieci7 
i cofnęli mnie do trzeciej klasy, bo u nich na matematyce w trzeciej kla-
sie były już ułamki, a u nas jeszcze nie. Chodziłam do szkoły, ale potem 
zaczęły chodzić słuchy, że będą wywozić na Sybir8, więc mniej byłam 
obecna [na lekcjach – P.Z.]. Za Niemców9 było to samo, tylko oni robili 
łapanki na roboty do Niemiec. Nieraz mieliśmy jakiś wywiad – mówili 
że jutro, czy pojutrze ma być napad na szkołę i mają zabierać. No i nie 
chodziłam tak bardzo10. 

Jeszcze w polskiej szkole uczyło się dwóch języków obowiązkowo 
– języka polskiego i ukraińskiego. Uczyły się tam dzieci polskie, ukra-
ińskie i żydowskie. Polskie dzieci uczył religii ksiądz rzymskokatolicki, 
a ukraińskie dzieci uczył pop11 grecko-katolicki. Pamiętam, że siedzia-
łam w jednej ławce z Żydówką, miała na imię Heika Sorgier i była głę-
boko religijna. 

 7  Do wieczora 19 IX wojska radzieckie zajęły Halicz, Stanisławów, Buczacz, Kałusz, 
Śniatyń, Kołomyję, Rohatyn, Bohorodczany i Dolinę. Por. G. Mazur, Pokucie w la-
tach drugiej wojny światowej. Położenie ludności, polityka okupantów, działalność 
podziemia, Kraków 1994, s. 25.

 8  Syberia – kraina geograficzna w północnej Azji, rozciągająca się między Uralem na 
zachodzie, Oceanem Arktycznym na północy, Oceanem Spokojnym na wschodzie 
i stepami Kazachstanu i Mongolii na południu. W 1939 r. znajdowała się w grani-
cach ZSRR, obecnie w granicach Federacji Rosyjskiej. Nazwa „Sybir”, używana przez 
panią Guzę pochodzi z języka rosyjskiego. O wywózkach Polaków na Syberię w la-
tach 40. XX w. Por. m.in. Wschodnie losy Polaków, red. S. Ciesielski, Wrocław 1997, 
s. 117.

 9  Obertyn został zajęty przez Niemców na przełomie czerwca i lipca 1941 r. Pod ich 
okupacją znajdował się do przełomu marca i kwietnia 1944 r. Por. G. Mazur, Poku-
cie..., s. 29, 181.

 1 0  W szkolnictwie został wprowadzony obok języka ukraińskiego, język rosyjski jako 
obowiązkowy. Największą uwagę poświęcano przedmiotom matematyczno-przy-
rodniczym, przy wybitnym nastawieniu materialistycznym. W naukach humani-
stycznych nacisk kładziono na utwory o charakterze ludowym i rewolucyjnym. Por. 
ibidem, s. 40.

 11  Autorka ma na myśli księdza grecko-katolickiego.
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W Obertynie mieliśmy kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pa-
wła12. Mój pierwszy proboszcz to ks. Władysław Matyasik13, a wikarym 
był ks. Michał Jurków14. W 1939 r., zaraz po wejściu wojsk rosyjskich, 
ks. Matyasik zmarł15 i proboszczem został ks. Jurków. On był krótko 
i przysłali ks. Emiliana Fiałkowskiego, który pochodził z Tarnowa16.  

 1 2  Kościół ten został wybudowany w 1891 r., a w 1905 r. wyświęcono go pw. świętych 
Apostołów Piotra i Pawła. Obertyńska parafia miała swoje świątynie również w Ba-
łaharówce (drewniana z 1906 r., zbudowana przez Józefa Szelińskiego), Woronowie 
(murowana z 1882 r.), Niezwiskach (1900 r.), Czortowcu (1890 r.). W pierwszych la-
tach zarządzał nią ks. Jan Drengiewicz, od 1903 r. ks. Jan Bliadowskij, a od 1913 r. ks. 
Tomasz Goreczyj. W latach międzywojennych proboszczem miał być ks. Władysław 
Matysiak (chodzi o ks. W. Matyasika), a do parafii należało ok. 2 tys. wiernych. Koś-
ciół zamknięto w 1946 r. Początkowo planowano zaadaptować obiekt na dom kultu-
ry, ale pomysłu zaniechano. W 1962 r. został zburzony, a na jego miejscu powstały 
dwa piętrowe bloki mieszkalne. W latach 2002–2003 miejscowa wspólnota rzym-
skokatolicka przekształciła budynek kina na kapliczkę pw. świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła. 21 III 2004 r. bp Marian Buczek poświęcił kapliczkę i dom sióstr ze Zgro-
madzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej ze Starej 
Wsi, które wznowiły tu swoją działalność po blisko 60 latach. W latach 2008–2009 
trwały prace mające przekształcić obiekt kina na kościół. 26 IX 2009 r. metropolita 
lwowski abp Mieczysław Mokrzycki konsekrował wyremontowany kościół. Obecnie 
parafia liczy ok. 140 osób. Por. Historia parafii....

 1 3  Władysław Matyasik, ur. 9 czerwca 1884 r. w Brzezowcu, zmarł 14 kwietnia 1939 r. 
w Obertynie. Śluby zakonne złożył 15 listopada 1905 r. u oo. dominikanów w Krako-
wie. Przyjął wtedy imię zakonne Gabriel. Studia filozoficzne i teologiczne odbywał 
we Lwowie, po ich zakończeniu otrzymał święcenia kapłańskie 10 kwietnia 1909 r. 
w archikatedrze lwowskiej z rąk biskupa Władysława Bandurskiego. Pracował na 
różnych placówkach zakonnych. Po opuszczeniu zakonu na własną prośbę, skiero-
wany został jako ksiądz diecezjalny do Obertyna, w dekanacie horodeńskim. Za-
mianowany proboszczem w 1926 r. kościoła pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
stanowisko to piastował przez 13 lat, do czasu swojej śmierci. Jest pochowany na 
cmentarzu w Obertynie, do dziś zachował się tam jego nagrobek. Por. 

 http://www.jakub.bwi.pl/jakub/index.php4?strona=kontakt (dostęp: 27 VII 2011 r.); 
 Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini, Leopoli 1939, s. 65.
14  Ks. Michał Jurków, ur. w 1912 r. został wyświęcony na kapłana w 1937 r. i skierowany, 

jako wikary do parafii w Czerwonogrodzie, w dekanacie jazłowieckim. W 1939 r. był 
wciąż tam wikarym. Por.: Schematismus Archidioecesis..., s. 67.

15  Jak już wspomniano ks. Matyasik zmarł w kwietniu 1939 r. Natomiast wojska sowie-
ckie zajęły Obertyn we wrześniu.

1 6  Emilian Fiałkowski, ur. w 1905 r., został wyświęcony na kapłana w 1932 r. i ukończył 
studia teologiczne z tytułem magistra. Od 1938 r. pełnił funkcję katechety w Kopczyń-
cach, w dekanacie czortowskim. Por. Schematismus Archidioecesis..., s. 52, 125.
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Matka Boska Obertyńska z nowo 

wybudowanego kościoła pw. św. św. 

apostołów Piotra i Pawła w Obertynie. 

Fot. ze zbiorów H. Zubowskiej, 2011 r.

On był do 1945 r. proboszczem, jesz-
cze po tym jak my wyjechaliśmy.

Ratusza u nas nie było. W centrum 
miasteczka był kościół, a na kościele 
była wieża z zegarem. Mieliśmy po-
sterunek policji, kawiarnię, restaura-
cję, pocztę, aptekę i mnóstwo sklepów. 
Był taki sklep, w którym można było 
dostać wszystko, od majtek i podko-
szulek, przez brony i wirówkę do mle-
ka. Coś na kształt dzisiejszego domu 
towarowego. Na pewne rzeczy trzeba 
było poczekać, bo właściciel sprowa-
dzał towar z Czech i z Niemiec. Po-
nadto była rzeźnia, masarnia i wydaje 
mi się, że mała cegielnia też, ale nie 
jestem pewna17. 

Obertyn to takie niewielkie mia-
steczko handlowe, ale bardzo ładne. 
Organizowano targ drzewny, bo w sa-
mym Obertynie nie było lasów. Drew-
no przywozili przeważnie Hucuły 

z gór. Był też targ ogólny, na którym można było kupić płótno, garn-
ki, obrazy i wszelkie inne rzeczy. Natomiast w poniedziałki na targu 
sprzedawało się kury, świnie, konie i czasami cielaki.

Domy były mniej więcej jednakowe. Te bardziej zamożne domy 
może miały grubiej dach kryty słomą. Domy były drewniane, ale nie 
były tylko z drewna, tylko tynkowano je z zewnątrz i od wewnątrz. 
Także nie było widać, że to drewno. Niektórzy kryli dom dachówką 
albo blachą i słomą.

Przez Obertyn przepływała rzeka Czerniawa – w jednym miejscu 
była po kolana, w drugim miała ze dwa metry. To był teren lekko górzy-
sty, więc jak tylko więcej popadał deszcz, to zaraz była rzeka pełna.

17  Wykaz zawodów mieszkańców Obertyna w 1930 r. zob. Księga Adresowa Polski (wraz 
z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa 1930, Annuaire de 
la Pologne (y compris la V. L. de Dantzig), Warszawa, bd, s. 1512. 
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Była tam taka mogiła, i na tej mogile był taki krzyż18. I tam jak ja-
kieś uroczystości były, przeważnie państwowe, to wszyscy tam szli. 
Była parada, to na koniach strzelcy jechali. Już parę motocykli było. 
Tę mogiłę nasypało wojsko 
czapkami! Nie było dźwigów 
ani aut. To było w podzięce, 
że ta bitwa pod Obertynem się 
udała19. I potem, po iluś tam 
latach, to było napisane w koś-
ciele na takich tablicach, ale ja 
nie pamiętam daty. Tam był 
taki krzyż, i w tym krzyżu było 
coś takiego włożone, że jak tak 
słońce świeciło, to różne kolo-
ry tam były. U nas to był teren 
taki górzysty, i jeszcze ta mo-
giła, to daleko było widać ten 
krzyż.

W Obertynie było 3,5 ty-
siąca grekokatolików, 1,8 tys. 
Żydów i 1,8 tys. Polaków20. Był 
kościół, była cerkiew i bożnica. 
Jak była zima, albo komuś nogi 
odmawiały posłuszeństwa, to 
i Polak szedł do cerkwi, bo miał 
bliżej, a i greko-katolik szedł do 
polskiego kościoła.

 1 8  Chodzi o krzyż i tablicę ustawione na pamiątkę 400. rocznicy bitwy pod Obertynem, 
która rozegrała się 8 sierpnia 1531 r. 

 1 9  Por. M. Plewczyński, Obertyn 1531, Warszawa 1994.
 2 0  Według spisu powszechnego z 1921 r. w Obertynie zamieszkiwało ogółem 4671 

mieszkańców, wśród nich 1532 deklarowało wyznanie rzymskokatolickie, 2008 de-
klarowało wyznanie grecko-katolickie, 1131 deklarowało wyznanie mojżeszowe. Na-
tomiast narodowość polską podało 2347, rusińską 1597, żydowską 724, inną 3 oso-
by. Por. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie 
wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych 
źródeł urzędowych. T. 14, Województwo stanisławowskie, Warszawa 1923, s. 5. 

krzyż upamiętniający 400. rocznicę bitwy pod Obertynem. 

Fot. ze zbiorów M. Raczkowskiego (pierwszy z lewej), 2005 r.
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Było nawet raz tak, że urodziło się polskie dziecko w sąsiedztwie 
cerkwi. Pytał pop, co się urodziło? Mówili, że dziewczynka. Pop zapro-
ponował, że ją ochrzci. Rodzice początkowo nie chcieli, woleli w koś-
ciele. A pop mówił im, że przecież jeden Pan Bóg jest. I faktycznie 
ochrzczono ją, zapisano w cerkwi. Potem jak dziewczyna brała ślub, 
ksiądz szukał jej w księgach kościelnych, okazało się, że takiej nie ma. 
W końcu doszli do tego, że w cerkwi była ochrzczona. 

Dziadek Jan Ignatowicz był na wojnie, i był bardzo jakimś medalem 
zasłużony. Na ten medal miał dokumentację, papiery. To jeszcze było 
przed I wojną światową, jeszcze jakaś wojna była przed pierwszą wojną. 
Ja tylko wiem, że za ten medal jakiś taki wielki bogacz, co miał takie 
samo nazwisko jak dziadek – Jan Ignatowicz, dawał memu dziadkowi 
bardzo dużo majątku. A babka powiedziała do dziadka, że się honoru 
nie sprzedaje. Honor to trzeba sobie zasłużyć, a nie kupować. I potem 
to już i moja babka żałowała, i mój ojciec żałował, bo to był wielki ma-
jątek, a papier to stał w kufrze i medal stał w kufrze, bo babka nie po-
zwoliła honoru sprzedać. To się honoru nie sprzedaje. Dziadek umarł 
w 1902 r., młodo umarł, nie był stary jeszcze.

Przed 1941 r. nie było zatargów czy niezgody między ludźmi. Jak 
było święto Jordanu, to w naszym kalendarzu przypada na 19 stycznia, 
oni święcą wodę na rzece. U nas było tak, że jak szli z cerkwi w stronę 
rzeki na ten Wielki Most (na rzece Czerniawa), to z kościoła też pro-
cesja szła. Wychodził polski ksiądz, ludzie brali chorągwie i razem szła 
procesja jedna za drugą. Na miejscu nad wodą kolędowali zwrotka po 
polsku i zwrotka po rosyjsku21.

Żydzi to też byli bardzo dobrzy ludzie. Pomagali nam, na weselu 
mojej siostry Wiktorii byli, i u brata22. 

 2 1  Liturgia grecko-katolicka odbywała się na tych terenach po ukraińsku.
 2 2  Jak podaje J. Michalewicz żydowska gmina wyznaniowa w Obertynie w 1870 r. liczyła 

1659 osób, posiadała synagogę i cmentarz. W roku 1900 okręg metrykalny Obertyn 
(obejmował gminy wyznaniowe w Obertynie i Chocimierzu) liczył 3796 osób, 2 sy-
nagogi, 2 rabinów, szkołę świecką i uczących w niej 3 nauczycieli. W 1900 r. oprócz 
Obertyna i Chocimierza do tego okręgu metrykalnego należały również: Bałaharów-
ka, Czortowiec, Dżurków, Hańczarów, Harasynów, Hawrylak, Isaków, Jakubówka, 
Łuka z Monastyrem, Nieźwiska z Woronowem, Netrebówka, Podwerbce, Siekierzyn, 
Żabokruki, Żuków i Żywaczów. Por. J. Michalewicz, Żydowskie okręgi metrykalne 
i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Kraków 1995, s. 73, 87, 94, 121. O dziejach 
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Po Sowietach przyszli Niemcy23. Z początku nie było tak źle, ale 
później z 1941 na 1942 rok bardzo był wielki nacisk. Niemcy chodzili 
po domach, kontrolowali i wszystko zabierali, co się tylko dało. Zosta-
wiali tylko kukurydzę, fasolę, bób, a pszenicę, jęczmień, owies i żyto 
to zabierali. Obojętnie, czy ktoś miał, czy nie. Oni mówili, że na pew-
no sobie schowałeś, że na pewno masz24. W 1942 r. ludzie byli tak 
głodni, że po rowach spuchnięci leżeli i umierali na drodze, na ulicy. 
Nogi mieli popuchnięte jak wiadra – ja sama niejednego widziałam, 
jak w rowie leżał.

W Kołomyi było wielkie getto i tam wywożono Żydów25. W 1941 r., 
kiedy jeszcze nie było getta w Kołomyi prowadzili Żydów z Węgier26 

Żydów w Obertynie do 1939 r., oraz ich losach podczas drugiej wojny światowej trak-
tuje też Markus Willbach, który w Obertynie pracował jako lekarz, a podczas okupacji 
ukrywał się w Czerniowcach. Zob. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, 
zespół 302, Pamiętnik Markusa Willbacha, sygn. 105; M. Willbach, Skupisko żydow-
skie w Obertynie podczas II wojny światowej. Wspomnienia, „Biuletyn ŻIH”, nr 3 (35), 
1960, s. 106–128. 

 2 3  W okolicach Kołomyi Niemcy 24 czerwca 1941 r. wysadzili desant powietrzny (50 żoł-
nierzy), który jednak został rozbity przez radzieckich pograniczników. Główna ofen-
sywa przebiegała w okolicach Lwowa i na Wołyniu. 17 nadwórniański pułk pogranicz-
ny pozostawał na swoich pozycjach do 29 czerwca, kiedy to musiał wycofać się wobec 
rozpoczęcia ataku przez Węgrów. Odwrót ten był spowodowany albo słabym morale 
wojsk, bądź też groźbą okrążenia, Węgrzy bowiem przystąpili do działań na kierunku 
Kołomyja–Stanisławów dopiero 2 sierpnia, a jeszcze 3 sierpnia walczyli u „wyjść tere-
nów górzystych”. Por.: G. Mazur, Pokucie..., s. 61. 

 2 4  19 listopada 1941 r. wydane zostało zarządzenie, na mocy którego konfiskacie na 
rzecz Niemiec podlegał cały nieruchomy i ruchomy majątek państwa radzieckie-
go, spółdzielni oraz związków i organizacji. Na mocy zaś rozporządzenia z 7 marca 
1942 r. własność armii radzieckiej. Na tej podstawie zaczęła się gigantyczna grabież, 
w wyniku której w ręce niemieckie przeszło to, co w ramach nacjonalizacji zostało 
wcześniej przejęte przez władzę radziecką. Por. G. Mazur, Pokucie..., s. 78.

 2 5  W Kołomyi funkcjonowały trzy getta utworzone w marcu 1942 r. Ulokowano w nich 
prawie 18 tys. Żydów z miasta i okolic. Większość z nich wywieziona została do obo-
zu zagłady w Bełżcu, pozostałych (z nielicznymi wyjątkami) rozstrzelano na miejscu. 
Por. K. Barański, Przeminęli zagończycy, chliborobi, chasydzi... Rzecz o ziemi stani-
sławowsko-kołomyjsko-stryjskiej, Londyn 1987, s. 214.

 2 6  Była to prawdopodobnie część z ponad 25 tys. Żydów, których z powodu niejasności 
ich przynależności państwowej wyprowadzono na okupowane przez Niemcy tere-
ny Związku Radzieckiego, i tam mordowano. Było to jesienią 1941 r. Druga grupa 
Żydów węgierskich, znacznie większa, bo ponad 435 tys. trafiła – między marcem 
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i w Obertynie zrobili postój, na głównym placu. Ja wracałam ze szkoły 
z koleżankami i podeszłyśmy zobaczyć to zbiorowisko ludzi. Było tam 
ok. 400–500 Żydów. Było kilka furmanek, które wiozły te osoby, które 
już nie mogły iść. Kazał im Niemiec ułożyć się wzdłuż parami. Potem 
kazał im się rozsunąć, to się rozsunęli. Potem kazał im się poobracać 
twarzami do siebie, to oni się poobracali. Niedaleko stał Hucuł i sprze-
dawał drzewo i miał dla koni siano. Był tam gruby Żyd i mówi mu ten 
Niemiec: „Idź, przynieś tego siana”. Żyd przyniósł to siano i dał Niem-
cowi. On był komendantem. Nagle krzyczy: „Eins, zwei, drei, essen!”. 
To znaczy: jeść. Jak to? Jeść siano? A on dalej krzyczy, żeby jedli. Każ-
dy wziął trochę. Obok była studnia. Kazał komendant przynieść wody. 
Nalał każdemu. Mówi: „Najedliście się, teraz pijcie wodę”. To była taka 
zemsta. No i od nas poprowadzili tych Żydów do Kołomyi. A tam ich 
już tylko rozstrzeliwali. 

U nas, w Obertynie, też rozstrzeliwali. Były takie przypadki, że 
ludzie – i Polacy i Ukraińcy – przechowywali Żydów. Jednym razem 
znaleźli u gospodarza Żyda i mieli rozstrzelać gospodarza, ale żona 
uprosiła. U gestapo była i u księdza, i wymodliła. Nie rozstrzelali go. 
Ludzie się bardzo bali. Wiedzieli, że jak zostaną złapani, to Niemcy ich 
rozstrzelają. Nie było żartów. 

W 1942 albo w 1943 r. zrobili u nas na tym głównym placu kopiec 
i krzyż taki wielki w ten kopiec wsadzili. My wyszliśmy z kościoła, 
a tam już Ukraińcy szykowali chorągwie i f lagi. Już trochę ludzi się 
zgromadziło, i my się tam zatrzymaliśmy. Myśleliśmy, że zaraz przyj-
dzie greckokatolicki ksiądz i będzie odprawiać nabożeństwo. Zaczął 
kazanie i mówi tak: „Kaszę bierz, jak nie masz chleba, i do torby, i do 
Polaka”. I jak ksiądz to powiedział, to ci wszyscy Polacy, co tam stali 
– rozeszli się27. 

a lipcem 1944 r. – do obozów koncentracyjnych, z czego w KL Auschwitz miało zgi-
nąć 320 tys. Stało się to już podczas niemieckiej okupacji Węgier. Por. W. Felczak, 
Historia Węgier, Wrocław 1983, s. 343, 356.

 2 7  Po napaści III Rzeszy na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 r. Niemcy zaangażo-
wali Ukraińców skupionych w ruchu nacjonalistycznym do zwalczania inteligencji 
i komunistów, jako elementów szczególnie dla nich niebezpiecznych (wydali odezwę 
Do narodu ukraińskiego). Ukraińcy mieli nadzieję, za pomoc Niemcom, utworzyć 
w przyszłości własny rząd i państwo. Por. W.A. Serczyk, Historia Ukrainy, Wroc-
ław 1979, s. 423. Owe kopce miały symbolizować suwerenne państwo, niepodległą 
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kopiec i krzyż ku czci Wolnej ukrainy w Żukowie, 

miejscowości w rejonie tłumackim obwodu 

iwano-frankowskiego ukrainy. 

Fot. ze zbiorów k. Ilnickiego, 2008 r.

Siostra Wiktoria wyszła za 
Ukraińca. Brała ślub w koście-
le, bo ona przecież Polka. Wte-
dy wesela były od rana. Naj-
pierw przychodzili goście pana 
młodego i jedli u niego śniada-
nie, a goście panny młodej jed-
li śniadanie u niej. Potem pan 
młody przychodził po pannę 
młodą. Ona witała go w progu, 
zapraszała gości i dopiero się 
ubierała, bo po gości wychodzi-
ła w samej sukience, a welonu 
jeszcze nie miała włożonego. 
Potem młodej robiło się wianek 
z mirtu. Bardzo rzadko się zda-
rzało, że dziewczyna była w cią-
ży. Wtedy to kładło się wianek 
na welon, ale jak była panna 
(dziewica) to welon kładło się 
na wianku. Po ślubie przycho-
dzili do młodej, jedli obiad, ba-
wili się, tańczyli, śpiewali, jedli, 
pili, a  potem wieczorem wszy-
scy zbierali się, i zabierał młody 
pannę młodą do siebie do domu 
i była kolacja u młodego do 
rana. Były drużki i drużbowie. Drużek musiało być dwie co najmniej, 
ale mogło być i więcej, zależy kto, ile miał koleżanek. Oczepiny było 
około dwunastej, ale nie było to regułą. Jak panna młoda miała siostrę, 
to najpierw zdejmowali wianek z młodej i kładli na siostrę i nie było 

„Wolną Ukrainę” (Ukraińcy mieszkali na terenach należących do II Rzeczypospolitej 
i ZSRR). Ich budowy zakazano, kiedy Ukraina znalazła się w granicach ZSRR. Od 
czasów pierestrojki (przebudowy systemu komunistycznego ZSRR w latach 1985–
1991, po której m.in. Ukraina uzyskała niepodległość) powrócono do tego zwyczaju. 
Taki kopiec znajduje się obecnie w Żukowie, miejscowości oddalonej o 7 km na za-
chód od Obertyna.
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wyjątków. Pierwsza była ważniejsza rodzina: siostra, ciotki. Jak zdjęli 
z młodej wianek, to zakładali jej chustkę. Już była mężatką. Z każdą 
dziewczyną, która miała wianek trzeba było chociaż chwilę potańczyć. 
Potem matka zabierała ten welon i bukiet z mirtu od młodego. To się 
chowało do poduszki. Był też taki zwyczaj, że na sumę, na mszę mężat-
ka nie poszła z gołą głową. Na nieszpory – tak. Do komunii warg nikt 
nie malował. Były szminki, owszem, ale do komunii się nie malowało. 
Ludzie byli bardzo religijni. Dużo było starszych kobiet. Pamiętam, że 
te najstarsze to jak przychodziły do kościoła, to całowały podłogę.

Natomiast pogrzeby były w domu. Nie tak jak teraz, że zabierają 
z domu. Ciało leżało w domu dwa, czy trzy dni. Jak ktoś umarł, to się 
go ubierało, kładło na stół w trumnie, świeciło się świeczki i stawiało 
wizerunek Pana Jezusa. Ludzie przychodzili, modlili się. W dzień za-
wsze ktoś był, a na wieczór to cała wioska się schodziła. Nie było tak, 
żeby ktoś nie przyszedł do umarłego pomodlić się. Całą noc się modlili, 
śpiewali pieśni. Na drugi, czy trzeci dzień, przychodził ksiądz, zamy-
kano trumnę, ksiądz prowadził do kościoła, tak jak i teraz, a z kościoła 
wyprowadzał na cmentarz i tyle. Jak kogoś było stać, to urządzał stypę. 

Pogrzeb w obrządku 

grecko-katolickim 

w rodzinie Ilnickich. 

Żuków, wieś położona 

na zachód od 

Obertyna, lata 60. 

XX w.
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Kiedyś była bieda nie do opisania. Nie było na Wielkanoc tego, co 
teraz jest co dnia. Nie było chleba pod dostatkiem. Chleb był drogi. 
Ubrania były strasznie drogie, a jak coś się kupiło, to był wielki wyda-
tek. Dlatego wszystko robiło się swoimi rękami: prześcieradła, ręczniki, 
kalesony. Koszule były takie kombinowane, że z przodu było fabryczne 
płótno, a z tyłu i rękawy swojej roboty. Jeszcze teraz nawet mamy jedno 
takie prześcieradło w domu. 

Ludzie żyli z rolnictwa i było ciężko. Jeden kilogram cukru kosz-
tował jedną złotówkę, a żeby zarobić jedną złotówkę, trzeba było pra-
cować jeden dzień. Dwukilowy chleb kosztował dwa złote, więc chleb 
się piekło w domu. Nie było nas stać kupować. Były zamożne rodziny 
w Obertynie i im było dobrze, ale tym biedniejszym było bardzo ciężko. 
Ci zamożni nie kupowali cukru na kilogramy, tylko od razu worek cu-
kru, ryżu, skrzynka mydła, skrzynka sody do prania, bo wtedy proszku 
nie było, tylko była soda taka w kawałkach, jak lód zamarznięty. Po 
sól się jeździło do Knieżydworowa28, tam gdzie było źródło. Tam się 
czerpało taką solankę, taką wodę. Ją się gotowało, woda parowała i zo-
stawała sama sól. 

Raz pojechałam z kuzynkami wozem, to było ok. 50 km. Byli tam do-
brzy ludzie, bo każdy wołał, żeby u nich nocować. Nie było gdzie konia 
dać, bo nikt stajni tam nie ma, bo tam ludzie utrzymywali się z lasu. Aż 
w końcu zajechaliśmy tam, gdzie była stajnia i tam nocowaliśmy. Gospo-
darzami było małżeństwo bezdzietne, w średnim wieku. Mąż mówił do 
swojej żony, żeby ona cieniej kroiła chleb, bo jak przyjdą w nocy bande-
rowcy29 i zechcą chleba, to nie uwierzą, że nie ma. My oczywiście się nie 

 2 8  Prawdopodobnie chodzi o Kniaźdwór (powiat kołomyjski, woj. stanisławowskie) od-
dalony od Obertyna o ok. 40 km na płd.-zach.

 2 9  Nazwa „banderowcy” pochodzi od nazwiska Stepana Bandery, jednego z przywód-
ców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, założonej w 1929 r. Organizacja ta 
zwalczała zajadle nie tylko państwo polskie jako instytucję, lecz także uprawiała 
terroryzm, a w czasie drugiej wojny światowej ludobójstwo, dążąc w ten sposób do 
uzyskania niepodległości. W. Poliszczuk szacuje, że w sposób bestialski wymordo-
wano ok. 120 tys. Polaków i 80 tys. Ukraińców. Por. D. Doncow, Nacjonalizm, oprac. 
W. Poliszczuk, Kraków 2008, s. 10. Więcej o działalności ukraińskich nacjonalistów 
zob. m.in.: W. Filar, Wołyń 1939–1944. Eksterminacja czyli walki polsko-ukraińskie, 
Toruń 2003; S. Jastrzębski, Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na 
Lubelszczyźnie w latach 1939–1947, Wrocław 2007; A. Korman, Stosunek UPA do 
Polaków na Ziemiach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej, Wrocław 2002;  
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przyznawałyśmy, że my jesteśmy Polacy. Jak weszłyśmy, to się trzy razy 
przeżegnałyśmy na ich sposób. Dobrze mówiłyśmy po ukraińsku, tylko 
nie umiałyśmy pacierza. I spałyśmy dwie w tym domu, a jedna kuzyn-
ka poszła spać do sąsiadki. Sąsiadka była samotną, starszą kobietą. Ta 
kuzynka to Paulina Berezowska. Rano nakupiłyśmy soli i pojechałyśmy 
do domu. W domu rodzice mówią, że w Horodence można kupić ziem-
niaki. Wzięłyśmy tę sól i pojechałyśmy do Horodenki. Trochę zosta-
wiłyśmy sobie soli, a resztę chciałyśmy tam sprzedać. W Horodence ja 
zostałam z końmi, a one poszły na targ szukać kupca na tę sól. Kupiec 
się znalazł, dobrze płacił i wszystką sól, jaką miałyśmy kupił. Jak miały-
śmy pieniądze, to trzeba było gdzieś przenocować i kupić te ziemniaki. 
Nikt nas nie chciał przenocować. Jechałyśmy do końca miejscowości, 
aż się droga skończyła. Ale było tam gospodarstwo, gospodarz chodził 
po podwórzu i było też dwóch żołnierzy30. Pytali nas, co tu robimy. Po-
kazałyśmy im te dokumenty, co z sobą miałyśmy i mówimy, że chcemy 
kupić ziemniaki. Powiedzieli tym, co na podwórzu, że kobiety trzeba 
dać do domu i dać im dobry posiłek, a konie do stajni i dać im jeść, bo 
wyglądają na słabe. Przyszedł do nas gospodarz i pyta się, czy my Polki, 
czy Ukrainki. Kuzynka mówi: „To samo co i wy”. On powiedział, że to 
dobrze. Potem mówił, że już czas, żeby tych Polaków wywieźli, a ona za 
nim, że tak, dobrze mówicie. Pytała się go, gdzie tu można ziemniaków 
kupić. A on mówi, że u niego można kupić. No i kupiłyśmy. Do domu 
wróciłyśmy, pieniądze mamy, dużo zostało. A potem patrzymy, zima 
idzie. Może byśmy jeszcze raz pojechały po tę sól. Ale już nie w to samo 
miejsce, bo tam się trochę bałyśmy, no i pojechałyśmy bliżej, tu trochę 
droższa była, ale jeszcze się opłacało. Wzięłyśmy z sobą mleka, śmie-
tany, mąki, bo oni bardzo to lubili. Poszłyśmy nocować do ruskiego31 
organisty. Mówimy mu, że chcemy trochę soli kupić. On pyta: Ile tej 
soli chcecie? Mówimy, że tyle i tyle. On mówi, no dobrze, zaraz będzie 
msza i ja to ogłoszę. I kupiłyśmy tę sól. Trochę jeszcze brakowało, to 
mówią do mnie, idź do tego domu i tam kupisz. Pobiegłam, a tam płacz.  

W. Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN i UPA, Toronto 2000; E. Prus, Holocaust po 
banderowsku, Wrocław 2007; E. Siemaszko, W. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, Warszawa 
2000; G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła, Kraków 2011.

 3 0  Żołnierzy sowieckich.
 3 1  Autorka ma tu na myśli narodowość ukraińską.  
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Dali im znać, że mają się Polacy pakować. Poszłam dalej i kupiłam 
w drugim miejscu soli. Trzy razy tam byłam. Zawsze ziemniaki mia-
łyśmy umówione. Mówili, że każdą ilość soli kupią, jaką przywieziemy. 
Trzy razy jechaliśmy po sól i trzy razy po kartofle. Tym trzecim razem 
jak wracałyśmy, to na pożegnanie przeżegnałam się tylko raz zamiast 
trzech razy, ale na szczęście nie zauważyli. Ale przez to baliśmy się 
więcej jeździć.

W 1939 r. brata Ludwika zabrali do wojska polskiego i zaraz dostał 
się w listopadzie do niewoli niemieckiej, w Bochni koło Krakowa. Uciekł 
stamtąd i jakoś pieszo dostał się do Obertyna, a tu już byli Sowieci.

W 1942 r., na początku lipca zabrali go na przymusowe roboty do 
Niemiec do Oldenburga32. Tam pracował na gospodarstwie. Wrócił 
w 1946 r.33 Jak wzięli Ludwika, myśleliśmy, że już nikogo od nas nie 
wezmą, a nie minęły dwa tygodnie jak w nocy przyszli Niemcy, policja 
i zabrali Kazika. Uznali go za podejrzanego, więc zamknęli go i pięciu 
innych chłopaków w piwnicy gestapowskiej kamienicy, bo resztę to za-
mykali w świetlicy przy gminie. Siedzieli w sześciu, w tej piwnicy, na-
słuchiwali, czy ktoś tam jest, czy nie, czy Niemcy śpią. Ktoś mówi, że 
Niemcy śpią. Mówią: „Próbujmy jakoś, może uciekniemy”. Okazało się, 
że nie da rady, że żelazne drzwi, nie ma jak. Ale zmobilizowali jakieś pa-
ski, jakaś sztanga tam była. Te paski z siebie pozdejmowali, zamontowa-
li na tej sztandze i próbowali z rozmachem uderzyć w te drzwi, ale raz 
próbują – nie idzie. Nasłuchiwali, że nadal jest cicho, i spróbowali jesz-
cze raz i otworzyły się drzwi. Jak uciekli, to każdy w inną stronę. Kazik 
przybiegł do domu i był z nim taki niedaleki sąsiad, Franek Kilar. Oni 
chodzili razem do jednej klasy, byli w jednym roku urodzeni – w 1922. 
Kukurydza była już wysoka, to poszli do Franka Kilara na pole w kuku-
rydzę i tam się schowali. U nas było dużo gęsi i ja byłam jako łącznik. 
Tam u Franka Kilara na polu była koniczyna. Jego ojciec pozwolił mi iść 
w tę koniczynę z tymi gęśmi, żeby im tam zanieść jedzenie, a to było bli-
sko budynków, że ktoś mógł widzieć. On mi mówi, że ty będziesz pasła 
tam gęsi i będziesz brała z sobą torbę z jedzeniem. Trzy razy dziennie 
pędziłam tam gęsi. W 1942 r. ja miałam 13 lat. Potem Kazik uciekł na 

 3 2  Oldenburg, miasto w płn.-zach. części Niemiec w Dolnej Saksonii.
 3 3  Nie wrócił już jednak do Obertyna, a do Siedlec, w powiecie oławskim, na Dolnym 

Śląsku, gdzie została przesiedlona rodzina Ignatowiczów.
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nasze pole – to było ze trzy kilometry od tego pola z kukurydzą. Mieli-
śmy tam siano, i on tam zrobił sobie taką kryjówkę. Był tam prawie do 
końca sierpnia. Zaczynało się robić chłodno i myślał, że może już nie 
przyjdą po niego i wrócił do domu. Tylko wrócił do domu, może z trzy 
noce był i przyszli, i z powrotem po niego. Niedaleko był posterunek, 
gdzie byli Niemcy. Uprawialiśmy bardzo dużo tytoniu i jednego razu 
szłam do szkoły z liśćmi tytoniu przeznaczonymi na wystawę, żeby po-
kazać, jakim jesteśmy dobrym producentem. A z okna na mnie wołają: 
„Halt! Halt! Komm! Komm!”. Podeszłam do nich, a już coś umiałam 
po niemiecku, bo w szkole uczyli. Mówię im, że niosę to na wystawę 
– to były dwa gatunki: muszkaterka albańska i machorka pomorska34. 
Niemiec spróbował, czy to dobre, a ja znałam się, które męskie, które 
babskie. Mówię mu, że machorka pomorska dobra jest dla mężczyzn. 
No i mnie puścili. Jak się mój ojciec dowiedział o tym, to od razu po-
szedł na posterunek i mówi, że tyle tytoniu jest, to on nie ma co z tym 
zrobić. Mówi, że on jest stary, a to pięćset kilo tytoniu (pięć metrów), 
a to trzeba parę razy w rękach gnieść. Niemiec pyta się, czy to ten sam 
tytoń, co ja wczoraj w rękach niosłam, a ojciec mówi, że ten sam. Wy-
pisał Niemiec kartkę, i mówi idź z nią tam, gdzie jest syn, to zaraz go 
wypuszczą. I faktycznie go wypuścili. 

Nie wiem, czy to trwało dwa tygodnie, i wzięli go na przymusowe ro-
boty na budowę lotniska we Lwowie. Jak go wzięli we wrześniu 1942 r., 
to wrócił dopiero za rok. Kazik mówił, że tam miał na śniadanie wodę 
z mięty, z ziół, a na obiad brukiew. Było tam bardzo dużo Ukraińców, 
około kilku tysięcy, a Polaków tylko siedmiuset dwudziestu35. 

 3 4  Z licznych gatunków tytoniu w 1929 r. w Małopolsce uprawiano tytoń czerwono 
kwitnący papierosowy „węgierski-ogrodowy”, na Śląsku tytoń cygarowy czerwo-
no kwitnący miejscowego pochodzenia, w innych okręgach uprawiano tytoń żółto 
kwitnący: machorkę „pomorską” i machorkę „brasile selvaggio”. Por. Polski Monopol 
Tytoniowy. Uprawa tytoniu w Polsce, Poznań 1929, s. 4. 

 3 5  Chodzi o wojskowe lotnisko w Skniłowie pod Lwowem, które powstało na mocy 
uchwały najwyższych władz ZSRR z 24 III 1941 r. Przy nim oraz przy budowie linii 
kolejowych Lwów–Przemyśl, Lwów–Tarnopol, Lwów–Równe, pracowało blisko 12 tys. 
polskich jeńców. Prace przerwano po agresji III Rzeszy na ZSRR 22 VI 1941 r., a lot-
nisko zostało zbombardowane. Por. Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa: 1 IX 
1939 – 5 II 1946, oprac. G. Mazur, J. Skwara, J. Węgierski, Katowice 2007, s. 169, 184. 
Remont lotniska i jego rozbudowa trwały prawdopodobnie już podczas niemieckiej 
okupacji, i w tych pracach najprawdopodobniej uczestniczył Kazimierz Ignatowicz.
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Jak wrócił do domu w 1943 r., to był przez całą zimę, już go nie 
brali. Potem zrobił się 1944 rok i zmienił się front. Słyszeliśmy z dale-
ka bombardowania. W 1944 r. przyszli Rosjanie. Przyszli przed samą 
Wielkanocą – około 16–17 marca36. Parę czołgów wjechało do Oberty-
na. Wojsko madziarskie jeszcze stało blisko, koło nas. No i zaczęło się 
wtedy to, co najgorsze. Bombardowali po 12 razy dziennie ze strony 
wojsk madziarskich, które stały po stronie Niemiec37. Jak ruscy wje-
chali, to Madziary zdążyli uciec. Most był na rzece, tzw. Wielki Most, 
podminowali i wjechało parę czołgów, postrzelali trochę i już Obertyn 
zajęty. Ruscy weszli klinem do Obertyna, a wokoło wszędzie Niemcy 
i bombardowania się dały we znaki. Siedzieliśmy całe dnie w schronie. 
Ani nie było co jeść, ani nic. Miejscowość bardzo ucierpiała, budynki 
były popalone, poniszczone. Ludzi zginęło i owszem, ale nie bardzo 
dużo. Po tych bombardowaniach w końcu przyszło do nas dwóch żoł-
nierzy rosyjskich, kazali w dwie godziny się ubrać, wziąć co się da. 
A co my mogliśmy wziąć w dwie godziny, jak nas ze schronów wygo-
nili? Mówili: „Ani jednego cywila ma nie być”. Uciekliśmy ok. cztery 
kilometry na drugi koniec Obertyna, w przeciwną stronę od frontu. 
Powiedzieli nam ludzie, że może ktoś nas tam przenocuje. Jak przy-
szliśmy, to nie było gdzie palca wcisnąć. Na ziemi jeden siedział koło 
drugiego. Gospodyni to była taka starsza pani, nazywała się Rebeczka. 
Byli tam też rosyjscy żołnierze, też leżeli koło siebie na ziemi. Gospo-
darz Rebeczka skulił się w korytarzu i patrzył się na to wszystko. To 
było w sobotę. W niedzielę myśleliśmy, że może będzie wojska mniej. 
Przyszedł poniedziałek rano, a mamy rozkaz iść do przodu i znowu nas 
wypędzili na dwanaście kilometrów, do Dziurkowa. Byliśmy tam dwa 
tygodnie w jednym miejscu. Nas było czworo: ja – Bronisława, Kazik, 
mama – Anna i tato – Marian. Od Leona było sześcioro, Gienek, Bro-
nek, Ludwik, Malwina i żona Leona, to już dziesięć osób, ciotka Wikta 
i Jasia, Władka mąż cioci Wikty, troje gospodarzy i dwóch żołnierzy. 
Brat i siostra z rodzinami.

 3 6  Musiało się to jednak wydarzyć w jakiś czas później, ponieważ ofensywa wojsk ra-
dzieckich na terenie Pokucia rozpoczęła się 21 marca, a 25 marca zajęta została leżą-
ca na wschód od Obertyna Horodenka. Por. G. Mazur, Pokucie..., s. 182.

 3 7  Oddziały węgierskie stacjonowały praktycznie w każdej większej miejscowości. Do 
Stanisławowa i Kałusza przybyli po 1 lipca 1944 r. po wycofaniu się oddziałów nie-
mieckich. Por. G. Mazur, Pokucie..., s. 186.
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Po dwóch tygodniach przyszedł rozkaz, że ci ludzie też mają uciekać. 
Przez dwa tygodnie spałam tam na stole, bo nie było gdzie. Była taka 
ławka pod ścianą to tam spało dwóch rosyjskich żołnierzy. A my tu 
wszyscy na podłodze. To nawet nie na podłodze, tylko na ziemi, bo nie 
było desek, tylko taka lepianka. Jak stamtąd wyszliśmy, to przeszliśmy 
aż pięćdziesiąt pięć kilometrów do dużej wsi Zadubrowce, pow. Śnia-
tyń38. Wojsk tam było tysiące, nie setki, ale tysiące. Był tam wielki szpital 
w szkole. Tam zamieszkaliśmy, gdzieś w stodole. Jak tam przyszliśmy, 
to był koniec kwietnia. Pierwszego maja wojsko miało tam swoje świę-
to, była wielka defilada. Taka była bieda, że odkąd tam byliśmy, to ani 
jednego posiłku nie zjedliśmy na stole, tylko jedliśmy z podłogi. Cho-
ciaż jeden posiłek, żebyśmy zjedli. Stodoła miała taki dziurawy dach, 
że jak padał deszcz, to nie wiadomo było, gdzie się schować. 6 czerwca 
była mobilizacja i zabrali Leona, szwagra Michasia, Kazika wzięli, po-
szli już na wojnę. A myśmy zostali. Nie tylko my tak mieliśmy, było tam 
więcej ludzi. Nie było nawet gdzie paść, bo mieliśmy krowę z sobą i ko-
nia. To jest nie do opisania i nie do przeżycia, co tam się działo. Był tam 
las, a tam były piękne jesiony. Tam ziemia dobra, las piękny. Musiałam 
sznurkiem przywiązać ten jesion do ziemi, żeby krowa dosięgła liści. 
I zjadła. Ja miałam wtedy ok. 14 lat. Był tam taki Bronek Zwierzyński, 
miał 15–16 lat i jak on był w pobliżu to go wołałam, żeby mi te jesiony 
naciągnął. On pomocny był, bo czasami mu mleka dawaliśmy. Krowa 
potrafiła zjeść liści z dwóch albo trzech jesionów i była najedzona. Ale 
koń nie chciał jeść jesionów.

Po sąsiedzku nad potokiem rosła czereśnia, taka z 8 metrów wysoka. 
Czasami jacyś chłopcy weszli na tę czereśnię i narwali trochę, porozda-
wali ludziom, żołnierzom, bo oni też biedni byli. 29 czerwca, na Piotra 
i Pawła, przyszło dwóch pomysłowych żołnierzy i ścieli tę czereśnię. 
Zebrali się ludzie i każdy rwał, ile mógł. I jak już dokładnie czereśnie 
oberwano, to żołnierze kazali przewrócić drzewo na tę nie oberwaną 
stronę. Tylko, że to było brudne od ziemi. Ale obrócili i oberwali.

Wracaliśmy jednego razu z kościoła ze Śniatynia i zauważyliśmy, że 
rośnie przy drodze ładna koniczyna. Chcieliśmy urwać, żeby choć tro-
chę dać koniom. A i tak nam konia zamienili, bo wzięli dobrego naszego,  

 3 8  Zadubrowce, wioska w powiecie śniatyńskim, województwo stanisławowskie. Około 
40 km na płd.-wsch. od Obertyna.
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a dali nam zranionego. I tak rwiemy sierpami tę koniczynę. Było nas 
ze sześcioro, każdy zadowolony, że już trochę urwał. To było ze cztery 
kilometry od miejscowości Krasnostawce39. Już mamy się zbierać, a tu 
na koniach na nas najechali. To chyba byli banderowcy, nie pytali nas 
o nic, chcieli chyba nas tymi końmi potratować trochę. A mój ojciec 
mówi, żebyśmy się schowali w słonecznik, bo był duży i ładny, więc by 
go nie zniszczyli. No i się schowaliśmy w tym słoneczniku. Czekaliśmy 
schowani w tym słoneczniku, że może odjadą, bo chcieliśmy wrócić do 
domu. Już chcieliśmy iść, a oni znów jak spod ziemi wyskoczyli na tych 
koniach. Całą noc zmarnowaliśmy i nic koniom nie przynieśliśmy. I tak 
tam biedowaliśmy, aż była ofensywa – jak mi się zdaje 22 sierpnia. Od 
kwietnia do 22 sierpnia ani razu nie zjedliśmy posiłku ze stołu, ani nie 
było się gdzie umyć, ani nic.

Mieliśmy krowę, i nie mieliśmy co z mlekiem zrobić, a żal było wylać 
do rowu. Moja mama kazała zanieść do szpitala między wojsko. Zanio-
słam. Dostałam za to albo cukier, albo mydło. A uciekałam z Oberty-
na tylko w jednej koszuli i jednej sukienczynie, to jeden żołnierz dał 
mi bardzo ładne onuce, aż pocałowałam go w rękę za te onuce. I moja 
bratowa nieboszczka Kornelia uszyła mi spódniczkę. Co raz to mleko 
im nosiłam, bo mówili, żeby przynosić. I jak ja im nosiłam to mleko, 
to znów mi dali te onuce, to koszulę sobie uszyłam. Potem dziewczyna 
z wojska dała mi spódniczkę, bo tam były też dziewczyny w wojsku, 
nie tylko mężczyźni. Bardzo dużo było dziewczyn. Takie ładne były 
dziewczyny.

Jak była ofensywa, to był jeden wielki huk. Nic nie było słychać, tyl-
ko jeden wielki huk. Było tam dwóch oficerów – kobieta i mężczyzna. 
I po tej ofensywie mówili, że możemy już wracać do domu. Wrócili-
śmy, a w domu ani jednego okna, ani jednych drzwi, dziura na dziurze, 
stajnie zbombardowali, stodoły kawałek był urwany. Ktoś powiedział, 
że nasze drzwi na biało pomalowane, to leżą u kogoś w schronie. I tak 
się chodziło i zbierało. Nie było jak chodzić, bo była mina na minie. 
Nogi miałam zadrapane, boso chodziłam, bo nie było w co się ubrać. 
Miałam jedną ranę na nogach od palców do kolan, do teraz mam bli-
zny. Chciałam iść do lekarza, ale był tylko lekarz wojskowy, a ten leczył 

 3 9  Krasnostawce, wioska w powiecie śniatyńskim, województwo stanisławowskie. Oko-
ło 40 km na płd.-wsch. od Obertyna.



178

P i o t r  Z u b o w s k i

tylko żołnierzy, a nie cywilów. Tato mój poszedł i poprosił, i lekarz po-
wiedział, że mogę przyjść, ale tak, żeby było bardzo wcześnie rano jak 
nikogo jeszcze nie będzie. Więc poszłam, dał mi lekarstwo i dopiero mi 
się nogi pogoiły.

Jak wojsko się okopywało i robiło szańce, to potem sadzili ziemniaki, 
bo szybko rosną i zakrywają, żeby nie było widać, gdzie były te okopy. 
I myśmy chodzili kopać te kartofle, były nawet ładne, ale po tych kar-
toflach jak się zjadło, to zaraz była czerwonka.

To był 1944 r., a zaraz potem w 1945 chodziły takie plotki, że Pola-
cy muszą iść na zachód40. No i tak to się zaczęło. Potem pozapisywali 
w Urzędzie Gminy Polaków, którzy mieli wyjechać, ale u nas, zanim 
się wyprowadziliśmy, już troje ruskich żołnierzy mieszkało. Prawie rok 
z nimi mieszkaliśmy. Byli tam też wszędzie banderowcy. Na Obertyn 
ani razu nie napadli, bo było u nas wojsko, ale naokoło na wioski na-
padali i straszne mordowali, nie do opisania. Palili, niszczyli… to nie 
do opisania jest, co to się robiło. Być może jakby nie banderowcy, to by 
Polacy nie wyjechali na zachód. Jak Polak poszedł gdzieś za Obertyn, to 
już nie wrócił. Było parę takich osób, które poszły kupić czy zboże, czy 
po coś innego, to już nie wróciły.

Mój mąż pochodzi z takiej miejscowości Gaj na Wołyniu41, gdzie 
banderowcy jednej nocy wymordowali 840 osób42. Drugiej nocy przy-
szli, zrobili poprawki i mało kto został. Jego ojca zabili, jak uciekał 
gdzieś na ogrodzie, macochę podziurawili sześcioma bagnetami. Jego 
akurat nie było tego dnia w domu. Jednego mężczyznę zostawili, nie 
zrobili mu krzywdy, bo uznali go za głupiego, nienormalnego. Niby taki 
głupi był, ale te kilka osób co zostały, pozbierał do kupy i oprowadzał 

 4 0  Rozmowy polsko-radzieckie dotyczące przesiedlenia obywateli polskich toczyły 
się już w 1944 r., mimo wielu nieporozumień. Główną przeszkodą było stanowisko 
władz radzieckich, które uznawały za obywateli radzieckich wszystkich mieszkań-
ców Zachodniej Ukrainy (a także Białorusi i Litwy). W ich trakcie już 9 IX 1944 r. 
podpisano w Lublinie umowę o dwustronnej wymianie ludności między PKWN 
a rządem Ukraińskiej SRR. Por.: G. Mazur, Pokucie..., s. 191–192.

 4 1  Gaj, gmina Wielick, powiat Kowel, województwo wołyńskie. Wioska liczyła ponad 
100 gospodarstw. 

 4 2  Więcej o wydarzeniach w Gaju zob. W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo..., 
s. 393–396. Wśród ofiar napadów banderowców znajduje się nazwisko Józefa Guzy 
i trzech osób z jego rodziny. 
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lasami, żeby nie spotkać tych band. Pojechało innych dwóch mężczyzn 
do młyna – jeden starszy, drugi młodszy. Ten młodszy uciekł, a ten 
starszy mówił, że on nikomu nie jest nic winien, więc nie uciekał, to go 
powiesili do góry nogami, za nogi na drzewie i mu przyrodzenie noża-
mi urżnęli. Była też z nimi gdzieś dziewczynka, może z siedem lat mia-
ła. Ją powiesili jednym sznurkiem za jedną nogę i drugim sznurkiem 
za drugą i rozerwali. To bardzo straszne było. W naszych stronach 
przychodzili i mówili: „Zabieraj się i idź gdzie chcesz”. W Obertynie 
to w każdym domu co najmniej po dwie rodziny były, co się najeździły 
z okolicznych wiosek, bo pouciekali. Jak Rosjanie złapali banderowców, 
to rozstrzeliwali. Czasami na obławie złapali dziewięćdziesiąt osób, 
trzydzieści, czasami czterdzieści. Było tak, że rozstrzeliwali, a czasami 
wywozili na Sybir.

Jak już było wiadomo, że będziemy się przesiedlać, to myśmy mogli 
wziąć krowę za to, że mój brat był na wojnie. Trzeba było tę krowę zba-
dać, czy ona może jechać na Zachód. Rosjanie ją musieli zbadać. Trzeba 
ją było odkazić. Był taki dom, że go bomba całkiem nie rozbiła, i tam 
badali te krowy. To nie tylko naszą, ale więcej ich było. Na schodach 
położyli deski i po tych deskach mój ojciec krowę wprowadził. Było tam 
okno. Krowa wystawiła głowę na dwór, a nam kazali wyjść, drzwi za-
mknęli, bo krowa się dezynfekuje. Dezynfekcję krowie zrobili. A krowa 
była duża, piękna. Wyprowadziliśmy ją i poszliśmy z nią do domu. Na-
stępnego dnia przyszliśmy po papiery, a tam nam mówią, że krowa się 
nie nadaje do wywózki. Bo była za ładna. Jakby ją wysmarować łajnem, 
to by można było wywieźć, a że była za ładna, to trzeba było zostawić.

Ta gwardzistka, co mieszkała u nas w domu nazywała się Hanna 
Iżak, a jej bracia – Marian Iżak i Franciszek Iżak. Hania mówi, że trze-
ba by tę krowę wykupić. I mieliśmy ten papier.

Przyszło się wyprowadzać. To cośmy mieli, złożyliśmy na wóz, 
nasz wóz z naszym koniem, i nasz sąsiad nas odwiózł na stację kole-
jową w miejscowości Gody Turka, pow. Kołomyja43. A sam zabrał wóz 
z koniem i nas zostawił. Czekaliśmy na pociąg chyba dwa tygodnie. To 
nie tylko my, tam było dużo ludzi. Podczas tego czekania napadli nas 
banderowcy. Co mogli ukraść, to ukradli. Nikogo nie zabili ani nie za-
mordowali. Ludzie się naradzili i postanowili, że nazbierają na łapówkę 

 4 3  Stacja kolejowa oddalona od Obertyna 14 km na południe.
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karta Ewakuacyjna, pochodzącej z Obertyna 

Franciszki karoli Zubowskiej i jej dzieci: 

Wandy, Mieczysława i Czesława. Dokument 

wydany w 1945 r.

dla ruskich. Nazbierali i zaraz był 
pociąg. Nasz transport miał 56 wa-
gonów. W jednym wagonie było ok. 
dziesięć rodzin, wagony były bydlę-
ce. Kilka dni jechaliśmy. Pierwsze-
go dnia zajechaliśmy do Lwowa, we 
Lwowie nocowaliśmy na głównym 
dworcu. Rano pociąg ruszył, to 
dojechaliśmy do Medyki do grani-
cy, tam znów nocowaliśmy, potem 
był trzeci postój, ale nie pamiętam 
gdzie. Potem był w Tarnowie, tam 
nawet wodę braliśmy, potem gdzieś 
koło Krakowa postój był, potem 
przed Opolem, a potem wysadzili 
na stacji Wrocław-Brochów, na pla-
cu w Radwanicach i było tam do-
kładnie siedem tysięcy ludzi łącznie 
z tymi, którzy przyjechali przed 
nami. Jak my przyjechaliśmy, to 
było już tam dużo ludzi44.

 4 4  Mieszkańcy Obertyna zostali prze-
siedleni w rejony Oławy (Siedlce 
i Sobocisko) i Wrocławia (Lutynia, 
Środa Śląska). Trudno o szacunki, ile 
osób mogło znajdować się na placu 
w Radwanicach. Jak poinformowa-
ła mnie Lidia Bednarska (nagranie 
zarejestrowane w Siedlcach 1 lipca 
2011 r.) i Emil Róziewicz (nagranie 
zarejestrowane w Siedlcach 9 wrześ-
nia 2011 r.) podobny plac, na któ-
rym koczowali przesiedleńcy m.in. 
z Doliny i okolic miał znajdować się 
w Siechnicach. O przesiedlonych na 
tereny Oławy i powiatu oławskiego 
zob. Lebensstation Ohlau. Abschied 
und Neubeginn. Stacja życia – Oława.  
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Stacja kolejowa Gody Turka, skąd mieli wyruszyć na Zachód m.in. mieszkańcy Obertyna, 

2008 rok. Fot. k. Ilnicki.

Do Siedlec przyjechaliśmy na przełomie sierpnia i września, bo w Rad-
wanicach bardzo zaczęli na nas napadać Rosjanie. Niemcy byli w Radwani-
cach w takim domu, gdzie chodziliśmy po wodę. Poszliśmy po wodę, furtka 
była zamknięta, a taki Tomek Wołyński skoczył przez furtkę i chciał wody 
nabrać ze studni, to Niemka na niego z góry gorącą wodę wylała.

Do Wrocławia chodziło się z Radwanic sprzedać trochę mleka. Raz 
w okolicy obecnej ul. Dobrzyńskiej idziemy w siedem osób i nadjechały 
samochody z rosyjskimi żołnierzami, a tu ni stąd, ni zowąd z piwnic 
Niemcy ostrzelali te samochody. Oni do nas: „Kładźcie się, bo was wy-
biją”. Potem widziałam jak prowadzą tych chłopaków z piwnicy.

Pożegnania i nowy początek, oprac. H. Quester, J. Witkowski, Oława 2007; T. Gał-
wiaczek, Kształtowanie się polskiej administracji w powiecie oławskim w latach 
1945–1947, [w:] 800 lat historii Oławy. Studia i materiały z konferencji naukowej 
zorganizowanej w Oławie 12–13 marca 2009 r., red. T. Gałwiaczek, Wrocław 2010, 
s. 161–184.
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Chodziliśmy na obecny pl. Jana Pawła II, a wtedy nazywał się Plac Strze-
lecki45. Wrocław wtedy był jedną wielką stertą gruzu, tylko ścieżki, tylko 
takie sterczące ściany, straszny widok. Tam, gdzie teraz jest ul. Krakowska, 
to były tylko dwie ścieżki, a z jednej i drugiej strony były gruzy. Ulica Trau-
gutta nie była już tak zniszczona. Tam, gdzie kościół św. Maurycego, jak się 
idzie na Most Grunwaldzki, tam był jeden wielki gruz, no i Plac Grunwal-
dzki też – jeden gruz. Mostu nie było w ogóle, tylko po pontonach się cho-
dziło. Ale handel był dobry. Niemcy też handlowali. Potem z Siedlec cho-
dziliśmy handlować, bo grosza trzeba było. Wychodziliśmy w nocy. Około 
półtora roku mieszkaliśmy z Niemcami w jednym domu.

Z Radwanic zabierali46 najpierw tych z maleńkimi dziećmi – takie było 
rozporządzenie. Siostra Franciszka dostała wóz i brat Leon dostał wóz, bo 
oni mieli małe dzieci. Leon w Obertynie ożenił się z Kornelią Rześnio-
wiecką i mieli już czwórkę dzieci, a w Siedlcach mieli potem jeszcze dwoje 
– Bolka i Filipa. Tam nie było co na dwa wozy dawać, to jeszcze nas wzię-
li. Kornelia i Helena (córka Franciszki) poszły do Wrocławia z mlekiem, 
a ktoś musiał z tymi dziećmi jechać. To moja mama pojechała z dziećmi 
Franciszki, a ja z dziećmi Leona. Jak dojechali na skrzyżowanie do Mar-
cinkowic, to jeden wóz skręcił do Siedlec, a jeden skręcił do Sobociska47. 
I ja pojechałam do Sobociska. Zawieźli nas na takie duże podwórze i nas 
tam zostawili, a Niemcy pojechali do swoich domów. Ja zostałam z Leo-
nowymi dziećmi. Był tam taki Hajdasz, jego żona też gdzieś pojechała, 
a on był z dwoma dziewczynkami i mówi, że będziemy tu oboje nocować.  

 4 5  Obecny plac Jana Pawła II do 1945 r. nazywał się Königs-Platz, a następnie został 
przemianowany na plac 1 Maja i ta nazwa funkcjonowała do 2005 r. Natomiast plac 
Strzelecki to dawny Schießwerderplatz, po wojnie otrzymał nazwę plac Strzelecki, 
a od 24 III 1948 do 1 I 1991 r. nosił nazwę placu Karola Marksa. Zob. T. Kruszewski, 
Niemiecko-polski spis ulic, placów i mostów Wrocławia 1873–1993, Wrocław 1993, 
s. 82, 115; Por. także M. Mutor, Nazewnictwo ulic i placów Wrocławia po 1989 r., [w:] 
Nazwa dokumentem przeszłości regionu. Tom poświęcony Wielkiemu Profesorowi 
Stanisławowi Rospondowi, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, W. Kucharski 
(Spotkania Dolnośląskie, 5), Wrocław 2010, s. 313–314; Nazwy ulic Wrocławia, red. 
B. Jancewicz, L. Smołka, Wrocław 2000, s. 100; E. Kobel, Patroni wrocławskich ulic, 
placów i zaułków, Wrocław 2008, s. 226–227; M. Ordyłowski, Walki o polskie nazwy 
wrocławskich ulic, [w:] Nazwa dokumentem…, s. 298.

 4 6  Chodzi o  transport na nowe miejsca osiedlenia.
 4 7  Nastąpiło nieporozumienie ze względu na podobieństwo niemieckich nazw tych 

miejscowości: Siedlce – Zedlitz i Sobocisko – Zottwitz.



183

B r o n i s ł a w a  G u z a .  Z  P o k u c i a  n a  D o l n y  Ś l ą s k

Pyta się mnie, czy się boję. Ja mówię, że nie, bo czego mam się bać? Z so-
boty na niedzielę tam przenocowaliśmy, zrobił się dzień, poszliśmy zoba-
czyć jak to wszystko wygląda, a tu ani jednej dachówki nie było na dachu, 
tak były zniszczone budynki. Gdzieś koło południa znaleźli nas. Mówią 
do nas: bądźcie tu jeszcze dzisiaj, a jutro po was Niemiec przyjedzie. 
Temu Hajdaszowi znalazła się żona z dziewczynkami i one spały w sto-
dole, a my tam, gdzie poprzedniej nocy. I gdzieś w nocy ni stąd ni zowąd 
Ruscy napadli na stodołę. Pisk, krzyk! Mówi do mnie: „Bądź cicho, ani 
nic się nie odzywaj”. Oni tu nie będą szli. I faktycznie, pouciekali i Ruscy 
poszli. Za jakiś czas, tej samej nocy, drugi raz napadli. Poszliśmy tam do 
wojska ze skargą. Oni pytają: „Który był?, pokaż który”, a to ciemno było, 
nie wiadomo który. No i potem przyjechał Niemiec, przywiózł i tu siedzę 
do dzisiaj.

Były tu pełne drewutnie. Chodziliśmy zbierać tutaj niedaleko drze-
wo. Dobre drzewo było, tylko trzeba było nazbierać. Ręcznym wózkiem 
woziliśmy. Pojechaliśmy raz, drugi raz. Cieszyliśmy się. Aż tu przyjeż-
dżamy raz i Niemiec krzyczy, że nie pójdzie już zbierać drzewa, bo cho-
dzisz zbierać, a Ruscy przyszli i zabrali gotowe. Ci Niemcy, co z nami 
mieszkali, to była córka i dwoje Niemców starych (rodziców). On się 
nazywał Ernst Spinde, ta córka Kiete, stara Niemka to Hane. Bo był 
jeszcze z nimi dziadek i druga córka, ale jak było bombardowanie i jak 
oni uciekali, to ona się z tym dziadkiem zgubiła. Ta druga córka była 
gdzieś w Czechach i potem stamtąd dostała się do Niemiec. I po jakimś 
czasie się odnalazła, napisała. A ten dziadek umarł. Dwóch synów mieli 
– jeden był ranny w głowę i umarł, a drugi gdzieś na Sybirze przepadł.

Myśmy cały czas myśleli, że wrócimy do Obertyna. Ten Niemiec pro-
sił mojego tatę, żeby napisał podanie, żeby on tu mógł zostać, bo jak my 
wyjedziemy, to oni nie będą mieli do czego wrócić. Załatwiliśmy im, żeby 
oni długo zostali, aż do 1947 r.48 Jak tu przyjechaliśmy, to w każdym domu 

 4 8  Na terenie powiatu oławskiego od czerwca 1946 do września 1947 r. punkt zbor-
ny dla niemieckiej ludności znajdował się w Laskowicach, od października 1947 r. 
był to Wrocław. W pierwszej kolejności zwracano uwagę, aby wyjechała niemiecka 
inteligencja (księża katoliccy i ewangeliccy). Zob. Ł. Sołtysik, Wysiedlenia ludności 
niemieckiej z powiatu oławskiego, [w:] 800 lat..., s. 190. Niemieccy mieszkańcy Sied-
lec opuścili wioskę w czterech turach: pierwszą grupę stanowili uciekinierzy przed 
frontem radzieckim (osoby samotne, kobiety, dzieci), którzy do wioski już nie wrócili 
– schronili się w Hradec Kralowe w Czechach, by potem trafić do Coburg w Bawarii. 
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byli Niemcy jeszcze. Nie przydzielano nas do domów, tylko każdy mógł 
sobie wybrać jak chciał. Każdy patrzył, żeby była stajnia i stodoła. Tu, 
gdzie był kościół, to był jeden gruz, tylko kawałek wieży sterczało.

Tu dużo było bardzo aniołów na cmentarzu. Oni się kochali w anio-
łach. Cmentarz był zadbany. Ten grobowiec, który stoi przy drodze, był 
bardzo elegancki i był jeszcze jeden mniejszy grobowiec, ale już go nie 
ma49. I był jeszcze jeden w okolicy nowego cmentarza. Na początku cmen-
tarza byli pochowani rosyjscy żołnierze, a ich grób był tylko obłożony 

Kolejni zostali wysiedleni z Siedlec: 16 lipca 1945 r. – 70 osób do Lippstadt w Westfa-
lii, trzy dni później – 30 osób do Oldenburga i okolic, 12 listopada 1946 r. – 200 osób 
do Spremberg na Łużycach. Por. S. Lorenz, Der Treck Zedlitz Kreis Ohlau – Nach 
der Heimkehr – Meine Gedanken zur Kriegsweinacht 1945, oprac. i uzup. G. Spitzer, 
Lippstadt 1987, s. 27, maszynopis w posiadaniu P. Zubowskiego. Członkowie rodzi-
ny Spinde wyjechali zatem prawdopodobnie jako czwarta i ostatnia grupa dawnych 
mieszkańców w listopadzie 1946 r.

 4 9  Chodzi o dwa grobowce: rodziny Bilke i Bressler. Oba, choć mocno zdewastowane, 
zachowane są do dzisiaj.

„Stodoła u Wolny Otto jest 

przydzielona przez Pana Sołtysa 

dla mnie nikt nie ma prawa nic 

zabrać stamtąd, Zubowski Michał”. 

Zapisek pochodzi z 1945–1946 r. 

Chodzi o stodołę, w której Michał 

Zubowski przechowywał swoje 

zbiory. kopię karteczki autor 

niniejszego opracowania otrzymał 

od a. Wollny, wnuka O. Wollny.
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jakby cegłami dookoła i na wierzchu był krzyż. Wydaje mi się, że była eks-
humacja tych żołnierzy. Do Oławy ich chyba zabrali50. Na początku to się 
chodziło czyścić te groby, ze szkołą chodziliśmy. Była tam piękna szeroka 
alejka. Dużo grobów było oddzielonych specjalnym kutym ogrodzeniem. 
Jak jeszcze mieszkali tu Niemcy, to w sobotę wszyscy szli po południu 
na cmentarz. Polaków nie chowano na tamtym cmentarzu, ale trzy oso-
by pochowano. Pierwsze umarło polskie dziecko od Mazurkiewiczów, to 
tam pochowali, ale potem przenieśli na ten obecny cmentarz około 1980 
roku. Potem pochowano jeszcze dwie osoby. A potem po prostu chowano 
ludzi wzdłuż tych już istniejących grobów, a z czasem się przedzieliło.

Tutaj już gospodarze mieli każdy swoją maszynę na motor do młó-
cenia. To było niebo a ziemia w stosunku do tego, co tam mieliśmy. 
Tam, gdzie mieszkają Stasyszynowie, to wiem, że mieli traktor, to był 
bogaty Niemiec. A tu, gdzie Kilikowie, to była restauracja51.

Na plebanii, gdzie mieszkał pastor, odbywały się nabożeństwa. Tam 
Niemcy chodzili się modlić, śpiewać pieśni, szykować się do komunii 
(dzieci szły do komunii jak miały 14 lat). Pogrzeby się bardzo ładnie 
odbywały. Nieboszczyka wynosili do stodoły albo pod szopę, ale jak 
przyszedł pastor, to wnosili do domu i kładli na stole, czy na podłodze, 
i modlili się, śpiewali, bardzo ładnie śpiewali. Pastor przemawiał, a po-
tem na podwórzu się zbierali i szli na cmentarz.

 5 0  Na cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy niemieckich (65 osób) – żoł-
nierze radzieccy zostali pochowani w zbiorowej mogile obok cmentarza, jednak nie-
długo po tym przeniesiono ich na Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej w Oławie. 
Tę informację otrzymałem od pana Martina Scholza, naocznego świadka pochówku 
żołnierzy niemieckich i ekshumacji żołnierzy radzieckich. Żołnierze radzieccy nie 
są jednak odnotowani w Księdze Pochowanych Żołnierzy Armii Radzieckiej w Oła-
wie (księga w formie zdigitalizowanej znajduje się w Powiatowej i Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Oławie).

 5 1  Chodzi o dom pod numerem 16 (do 1945 r. – 71) i 87 (do 1945 r. – 1). Zarówno właś-
ciciel pierwszego – rodzina Bilke, jak i drugiego – rodzina Anders, posiadali duże 
gospodarstwa: 300- i 120-morgowe. Gospodę i rzeźnię posiadała rodzina Marschall 
– jest to budynek dzisiejszej świetlicy wiejskiej pod numerem 86 (do 1945 r. – 2). Por. 
G. Schippmann, Chronik meines Heimatdorfes Zedlitz Kr. Ohlau Reg. Bez. Breslau 
– Provinz Schlesien, oprac. i uzup. G. Spitzer, Lippstadt 1988, s. 9, 14. W Siedlcach po-
szczególne posesje są oznaczone ciągiem numerów, nie występuje podział na ulice.
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Miałam raz jechać do Obertyna, do siostry52. Już miałam papiery, ale 
jak mi ona napisała, co ona chce, żeby jej przywieźć, to mnie nie było 
na to stać. Kazik był tam parę razy, Leon był tam parę razy i zawsze 
coś jej tam zawieźli i ona myślała, że tu jest Ameryka. Chciała wsyp 
do poduszek, bo tam było ciężko dostać, ale tu też było ciężko dostać. 
Poszłam do sklepu wojskowego do Wrocławia. Patrzę, a tam chodzi ro-
syjski żołnierz z żoną. Podeszłam do niej i poprosiłam, czy bym mogła 
coś kupić w tym sklepie, bo siostra została w Obertynie i chciałam jej 
coś kupić. To ona mówi, że mogę kupić, co tylko zechcę. Kupiłam jej sto 
metrów wsypu, kupiłam taki pled jak się wtedy nosiło, bo ona bardzo 
chciała. Akurat jechał od nas Berezowski53, który mamę zostawił, koło 
Wikty mieszkała, i poszły te paczki. Innym razem prosiłam polskiego  
żołnierza, żeby się za mną wstawił i też coś kupiłam Wiktorii. Nie poje-

 5 2  Nie chodziło tu jednak o wyjazd zaraz po osiedleniu w Siedlcach, ale o odwiedziny 
w późniejszej perspektywie czasowej.

 5 3  Chodzi o Piotra Berezowskiego, który pochodził z Obertyna i tam zostawił część 
swojej rodziny.

Podczas prac żniwnych w Siedlcach. Na zdjęciu u góry M. Raczkowski i W. Stanik, 

u dołu: Niemka, pochodząca z Siedlec, B. Raczkowska, l. Ignatowicz, 1964 r. 

Fot. przesłał M. Raczkowskiemu G. Schippmann.
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chałam do niej, bo myślałam, że ona nie chce mnie, tylko żeby ją wspo-
móc. Obliczyliśmy z tatą, że musielibyśmy wszystko sprzedać cośmy tu 
mieli, żeby kupić co ona chce.

Jak my tu przyjechaliśmy, to brat Kazik był wtedy w Raciborzu. Jak 
tylko powołali go do służby wojskowej54, to na początku był w okoli-
cach Żytomierza. Było tam parę tysięcy tych nowo zmobilizowanych 
żołnierzy. Przyuczano ich, bo byli tam młodzi i starzy – od osiemnastu 
do sześćdziesięciu pięciu lat. Nawet powoływali niepełnoletnich. Był 
taki Wawer, to nie wiem, czy on miał nawet szesnaście lat. Zostały tyl-
ko kobiety i tacy staruszkowie. Po tym przygotowaniu ruszyli do boju. 
Stacjonowali gdzieś koło Lublina, a potem ruszyli z frontem rosyjskim. 
Dowództwo było mieszane. Jak potem opowiadali – kapitan był rosyj-
ski, a major polski. Komendy były i rosyjskie i polskie, ale myślę, że 
więcej jednak było pod dowództwem rosyjskim. Główne dowództwa 
były na pewno rosyjskie.

Potem jak w maju skończyła się wojna, to wiem, że Kazik był skiero-
wany na Czechy, ale nim dojechali na miejsce, okazało się, że nie są po-
trzebni. Później był w Raciborzu oraz w Łodzi55. Kiedy wrócił do domu, 
już tutaj do Siedlec, to jeszcze raz go powoływali do służby w 1946 r. 
Przez kilka dni nie było żadnych rozkazów, więc uciekł do domu z kole-
gą – wołyniakiem, który nazywał się Edward Listowski. Ze dwa dni był 
w domu, aż dwóch żołnierzy przyjeżdża i mówią na Kazika: „Dezerter, 
uciekł”. Zabrali ich obu do aresztu do Jeleniej Góry, nie dali im jeść, bo 
to areszt ścisły – bardzo surowa kara. Kazik uznał to za nieuczciwe, 
że tyle lat wojował i go zamknęli w areszcie, więc jakimś sposobem 

 5 4  Kazimierz Ignatowicz był żołnierzem 1. Korpusu Pancernego 2. Armii Wojska Pol-
skiego. Jego historia opisana została w artykule poświęconym historii wioski, który 
ukazał się w czterech częściach w „Gazecie Powiatowej – Wiadomościach Oław-
skich” z okazji rocznicy 800-lecia Siedlec w 2003 r. Zob. Z. Jakubowicz, Historia 
Siedlec, http://www.siedlce7.na16.pl/index.php?id=historia (dostęp: 20 IV 2011 r.).

 5 5  O działaniach 2. Armii Wojska Polskiego i ofensywie praskiej por. m.in.: E. Kospath- 
-Pawłowski, Wojsko Polskie na Wschodzie 1943–45, Pruszków 1993; Walki 1 i 2 Ar-
mii Wojska Polskiego na froncie wschodnim w końcowej fazie drugiej wojny świato-
wej w Europie: styczeń–maj 1945, red. Cz. Szafran, J. Szostak, Warszawa 2005; Cz. 
Grzelak, Wojenna edukacja kadr Wojska Polskiego na froncie wschodnim 1943–1945, 
Warszawa 2004; M. Wójcik, Kobiety-żołnierze 1. i 2. Armii WP: biografie i wspo-
mnienia, Lublin–Warszawa 2010; H. Grabowski, W zaułkach frontu pod Budziszy-
nem, Pruszków 2003.
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skontaktował się ze swoim przełożonym. Wytłumaczył mu, że był tyle 
lat na froncie, że jest zasłużonym żołnierzem. Za dwa dni patrzy przez 
okno, a tam wojsko w świątecznym stroju, z orkiestrą przyszli wypuścić 
Kazika. Był jeszcze potem przez krótki czas w wojsku i potem wrócił do 
domu na stałe. Ożenił się i gospodarzył, jak wszyscy.

W 1950 roku przyjechali z Oławy namawiać nas, żebyśmy się zapisali 
do spółdzielni produkcyjnej, do tego kołchozu, ale nikt nie chciał. W koń-
cu ulegli. Nie zapisał się Zubowski, Baczyński i jeszcze ze dwie osoby.

Spółdzielnia mieściła się w podwórku przy domu Kilików56. Były tam 
konie, krowy, dwa byki zarodowe. Najpierw było tam 30 krów, potem do-
kupili więcej. Ludzie ze wsi oddawali swoje konie, ale kilka osób zachowa-
ło. Kto pracował, to źle nie miał. Jak w 1956 r. spółdzielnia się rozwiązała, 
to trochę się pogorszyło. Dla przykładu: jak ktoś sprzedał stutrzydzie-
stokilową świnię, to mógł za to kupić sobie dwa metry zwykłego płótna 
– taki sklep był w Marcinkowicach, albo dwa metry węgla.

Dostaw w sklepie też nie było tyle, ile potrzeba. Na przykład: urodzi-
ło się we wsi dziewięcioro dzieci, a kocyki przyszły tylko w dwóch sztu-
kach. Nie wiadomo było jak to podzielić, więc sprzedano takim dwóm 
osobom, które na pewno nie rozpowiedzą, że dostały. Sklep mieścił się 
tam, gdzie mieszkała pani Tkaczuk57. Był tylko jeden i w tym jednym 
zawsze brakowało. Jednego razu przyszła dostawa, w której było dwa 
kilogramy ryżu.

Nie było kościoła, więc ludzie chodzili na mszę do Oławy. Byliśmy 
jednego razu w Oławie z moim ojcem i zaszliśmy do księdza. Mówimy 
mu, że chcemy mieć kościół w Siedlcach. On nam na to, że trzeba mieć 
zezwolenie. Więc poszliśmy do odpowiedniej osoby w Urzędzie Gminy. 
To był chyba starosta albo sekretarz, nie pamiętam dokładnie. On mówi 
do nas, że teraz to buduje się kluby, a nie kościoły. Jakbyśmy chcieli klub, 
to on nam zaraz podpisałby zezwolenie, ale na kościół – nie. Potem 
gdzieś we wsi rozniosło się, że mojego brata stryjecznego żona woziła 
do tego starosty mleko, bo on miał małe dziecko. Wtedy na takie zezwo-
lenie nie trzeba było żadnych druków jak teraz. Wtedy to tylko kawałek 

 5 6  Jan Ostropolski wspomina o trzech „bazach”: w gospodarstwie nr 16 trzymano świ-
nie, w gospodarstwie nr 87 krowy, a pod numerem 80 konie; Nagranie zarejestrowa-
ne 23 lipca 2011 r. w Siedlcach, w posiadaniu P. Zubowskiego. 

 5 7  Chodzi o sklep prowadzony przez Gminną Spółdzielnię. Mieścił się on w domu pod 
numerem 18. 
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Gospoda, sala kinowa i taneczna Friedricha Fanta przed 1945 r. 

Zaadaptowanie sali tanecznej na kościół, ok. 1950 r.

Fot. przekazała a. Stürze, której rodzina była właścicielem 

obiektu do 1931 r.
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papieru i pieczątka. I udało namówić się żonę tego starosty, ona mu 
wzięła pieczątkę i wydała zezwolenie. I takim sposobem się udało.

Zebrała się komisja, w której była Katarzyna Krótka, Koladżyn, 
Tokarz i Szermer. Obejrzeli ten budynek58 i postanowiono, że trzeba 
zbierać pieniądze na remont. Przeszli po domach i uzbierali 35 zł. Za 
tyle pieniędzy można było kupić jeden litr mleka. Mieszkali tu jeszcze 
Niemcy i do nich też się chodziło. Dwóch z nich dorobiło coś samemu 
w kościele, własnymi rękami, za to daliśmy im po dwie bańki mleka. 
Reszta ludzi pozamiatała, pomyła podłogi. Ściany były poniszczone, 
pokrwawione, to pani Owadowa sama pomalowała jak umiała. I to był 

 5 8  Kościół założono w dawnej sali tanecznej i kinowej należącej do Friedricha Fan-
ta (obecnie nr 5, do 1945 r. – 82). Obok znajdowała się również gospoda, którą po 
II wojnie światowej rozebrano. 

Bronisława Guza, 2011 r. Fot. P. Zubowski
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cały remont. Przyjechał ksiądz Feliks Pilawski59, poświęcił i już mieliśmy  
kościół60. Ksiądz dał nam obraz św. Józefa i cudowny obraz Matki Bo-
skiej z Łucka61, który jest w kościele do dzisiaj oraz jeden konfesjonał. Po 
jakimś czasie pan Krótki przywiózł skądś jedną ławkę. Tak to wyglądało. 
Każdy przynosił od siebie z domu co mógł: ktoś ławkę, ktoś krzesło itd.

Na początku msze odbywały się raz na miesiąc. Potem, jak już 
w Marcinkowicach był ksiądz, to on przyjeżdżał. Ten ksiądz nazywał 
się Jan Marciniak62. Jak ks. Marciniaka przenieśli, to przyszedł ks. Ka-
zimierz Romaszkan z Sybiru63. On był wywieziony na Sybir ze Lwowa.

 5 9  Autorka błędnie podała imię duchownego. Chodzi o księdza Tadeusza Pilawskiego 
(1906–1952), ur. we Lwowie, wyświęconego na kapłana w 1931 r. Do 1944 r. proboszcz 
w Witkowie Nowym, koło Radziechowa (woj. tarnopolskie), w 1952 r. dziekan deka-
natu oławskiego i proboszcz oławskiej parafii pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
Zmarł 12 X 1952 r. i został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Zwierzy-
nieckiej w Oławie. Por. T. Kukiz, Madonny Kresowe, Wrocław 2003, s. 122; Schema-
tyzm Duchowieństwa i Kościołów Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 1952, s. 49.

 6 0  Był to kościół filialny pw. św. Marka. Gromadzili się w nim wierni z Siedlec i Za-
krzowa. Do 1964 r. pełnił funkcję kaplicy pomocniczej Kościoła parafialnego pw. 
św. Marcina w Marcinkowicach, a po nim (po przejściu w granice nowo utworzonej 
parafii w Kotowicach) Kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Kotowicach. Por. Schematyzm Duchowieństwa..., s. 73; Schematyzm Archidiece-
zji Wrocławskiej, Wrocław 1959, s. 294; Schematyzm Archidiecezji..., Wrocław 1971, 
s. 314; Z. Jakubowicz, Historia.... Był to „Kościół przerobiony z prostej hali z podwyż-
szeniem scenicznym, które służy za prezbiterium. Nie posiada zabytkowego wyposa-
żenia” (Schematyzm Archidiecezji..., Wrocław 1979, s. 308).

 6 1  Siedlecki obraz jest jedyną kopią z kopii obrazu Matki Boskiej Śnieżnej. Pierwsza 
kopia znajdowała się pierwotnie w klasztorze oo. Dominikanów w Łucku. Spłonęła 
jednak w 1924 r. Jej kopie (obraz siedlecki) prawdopodobnie przywiózł ze Wschodu 
ks. Tadeusz Pilawski i miał przekazać do siedleckiego kościółka Marianowi Ignato-
wiczowi i jego córce. Obraz Matki Boskiej z Łucka w kościele w Siedlcach jest kopią 
obrazu z 1670 r., T. Kukiz, Madonny..., s. 123.

 6 2  Ks. Jan Marciniak (1912–1984), wyświęcony na kapłana w 1937 r., magister teologii. 
Podczas II wojny światowej administrator parafii w Rożniatowie, od 1947 r. wika-
riusz substytut parafii w Marcinkowicach i Kotowicach, od 1951 r. obsługiwał para-
fię w Sobocisku, pow. Oława, od 1957 r. administrator parafii w Bielawie, a później 
parafii św. Jerzego w Dzierżoniowie, dziekan dzierżoniowski, W. Szetelnicki, Odbu-
dowa kościołów w Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1945–1972. Rola duchowień-
stwa i wiernych, Roma 1975, s. 274, przyp. 6.

 6 3  Ks. Kazimierz Romaszkan (1909–1973), wyświęcony na kapłana w 1935 r., odbył stu-
dia teologiczne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Wikariusz katedralny  
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Był taki rok, że urządziliśmy jasełka. Brało w nich udział dużo osób 
i jeździli z tymi jasełkami po wszystkich kościołach i świetlicach na-
około: Sobocisko, Domaniów, Wierzbno, Jelcz-Laskowice, Ratowice itd. 
Zarobili na tych występach i zrobili nowy dach w kościele.

Po ks. Ramaszkanie przyszedł ks. Olszewski, ale on był bardzo 
krótko. Po nim był ks. Jankowski, ale on był już z nowej parafii w Ko-
towicach. Kiedy on się mocno rozchorował, dali mu do pomocy ks. 
Eugeniusza Skórskiego, który po śmierci swojego poprzednika został 
proboszczem. Po nim nastały czasy ks. Romualda Budzińskiego, który 
jest do teraz64.

W 1948 r. wzięłam ślub. Poznaliśmy się z moim mężem tutaj i zaraz 
za miesiąc wzięliśmy ślub. Wesele było huczne, ludzie się bawili i było 
wesoło. W ogóle było weselej, niż jest teraz. Potańcówki mieliśmy co 
niedzielę w tutejszej świetlicy, a od czasu do czasu urządzaliśmy trochę 
lepszą zabawę.

Ochotnicza Straż Pożarna była odkąd tylko pamiętam. Na jej czele 
na początku stał Stefan Krótki, a potem Niciński. Nie było ani wozu, 
ani nic, tylko syrena na korbę.

W tutejszej szkole były tylko cztery klasy. Byłam kilka razy w szkole, 
ale nie miałam się czego uczyć za bardzo, bo ja skończyłam więcej klas, 
a do Oławy było daleko, a trzeba było robić w polu.

Z Obertyna do Siedlec przyjechały rodziny: Chrustowscy, Zielińscy, 

we Lwowie, podczas wojny administrator parafii w Brzeżanach. Aresztowany przez 
NKWD w 1945 r., do 1955 r. przebywał w łagrze w Norylsku na Syberii. Od 1957 r. 
administrator w Marcinkowicach i Kotowicach. Od 1966 r. do śmierci zaangażowany 
w duszpasterstwo dla wiernych obrządku ormiańskiego w Gliwicach. Zob: T. Isakowicz
-Zaleski, Słownik biograficzny duchownych ormiańskokatolickich oraz duchownych 
rzymskokatolickich pochodzenia ormiańskiego w Polsce w latach 1750–2000, przedm. 
N. Bedros, Kraków 2001, s. 90–91; Schematyzm Archidiecezji..., Wrocław 1959, s. 294.

 6 4  Do momentu wydzielenia w 1964 r. odrębnej parafii w Kotowicach, posługę w tej 
świątyni sprawowali księża z Marcinkowic: Jan Marciniak (1947–1955), Franciszek 
Olszewski (1955–1957) i Kazimierz Romaszkan (1957–1964). Później, tj. od 1964 r., 
nabożeństwa odprawiali księża z Kotowic: Andrzej Jankowski (1964–1975), Euge-
niusz Skórski (1975–1990), Romuald Budziński (1990–2011). Por. Z. Jakubowicz, Hi-
storia..., Schematyzm Duchowieństwa..., s. 73; Schematyzm Archidiecezji..., Wrocław 
1959, s. 294; Schematyzm Archidiecezji..., Wrocław 1971, s. 314; Schematyzm Archi-
diecezji..., Wrocław 1979, s. 307–308; Schematyzm Archidiecezji..., Wrocław 2005, 
s. 273–274. Od 2011 r. posługę pełni ks. Wacław Strong.
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Ostropolski (sołtys – on był z Żukowa), Krótcy, Siwcowie, Mazurowie, 
Twardochlebowie (byli z powiatu tarnopolskiego)65.

Pierwszym sołtysem był Marian Tokarz, po nim był Romańczukie-
wicz, potem Mirosław Róziewicz – on był bardzo dobrym sołtysem. 
Następnie był bardzo długo Stanisław Ostropolski. Po jego śmierci ob-
jął sołtysowanie Jan Stefaniuk, Kazimierz Ilnicki, Stanisław Stasyszyn, 
Marian Gawliński i do teraz Jolanta Godlewska66.

 6 5  Por. J. Madejska, Rola szkoły w integracji mieszkańców wsi....
 6 6  O siedleckich sołtysach zob. m.in. Relacja Michała Zubowskiego, nagranie zareje-

strowane w Siedlcach 22 lipca 2011 r.; Relacja Antoniego Chrustowskiego, nagranie 
zarejestrowane w Siedlcach 5 września 2011 r.; Relacja Emila Róziewicza (nagrania 
w posiadaniu P. Zubowskiego).
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Bronisława Guza.
From Pokucie 

to Lower Silesia 

Edited by Piotr 
Zubowski

In her narrative Bronisława Guza (born in 1929) talks about 
the life of her family in Obertyn – a small town in the former 
Stanisławów province – starting from 1930s and WW2 period, to 
the post-war years when she came to Lower Silesia. In her rec-
ollections she describes places that played an important role in 
the town’s life: Saints Peter and Paul’s church and priests serv-
ing in it, a convent belonging to the Congregation of the Servants 
of the Holiest Virgin Mary of the Immaculate Conception from 
Stara Wieś, along with an orphanage run by the nuns (which she 
used to attend as a child), the market square on market days, vari-
ous shops, houses, a mound made to commemorate the battle of 
Obertyn in 1531, as well as a cross standing on its top. She tells 
us about relations between Obertyn’s inhabitants: Poles, Ukrain-
ians and Jews – how they established and maintained close bonds, 
together celebrated holidays and weddings, participated in funer-
als, and so on – and about mutual respect for other denominations 
and customs. Bronisława Guza’s story of WW2 contains recollec-
tions of the Soviet and German occupations, circumstances of the 
Soviet re-entering at the end of March and at the beginning of 
April 1944, and of the activity of the Organization of Ukrainian 
Nationalists on these territories. The key moment for this time in 
history was in 1945, when a vast majority of the Polish community 
of Obertyn was resettled to the Western Territories. Bronisława 
Guza and her family ended up in Siedlce near Oława, where ini-
tially she lived together with the German, evangelical community 
of the village. The inhabitants settled down in the new place and 
tried to adapt to the new life conditions. 
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[ W r o c ł a w ]

W ramach przygotowań do konferencji naukowej poświęconej Orędziu 
biskupów polskich do biskupów niemieckich zorganizowanej 4 grud-
nia 2008 r. przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zostały nagrane relacje 
księży dotyczące osoby kardynała Bolesława Kominka1 oraz okoliczno-
ści i konsekwencji powstania słynnego dokumentu z 1965 r. Materiały 
te zostały wykorzystane do przygotowania wygłoszonego podczas kon-
ferencji referatu2. Zebrany „plon” okazał się wartościowym uzupełnie-

 1  Kardynał Bolesław Kominek (1903–1974) – w latach 1945–1951 administrator apo-
stolski Śląska Opolskiego, święcenia biskupie przyjął w 1954 r., w latach 1956–1972 
administrator apostolski archidiecezji wrocławskiej, od 1962 r. arcybiskup tytularny, 
w latach 1972–1974 arcybiskup metropolita wrocławski, od 1973 r. kardynał. Zob. 
ks. J. Swastek, Rządcy archidiecezji wrocławskiej w latach 1945–1995, Wrocław 
1998, s. 69–101. 

 2  P. Sroka, Kardynał Bolesław Kominek i Orędzie biskupów polskich do biskupów nie-
mieckich w oczach wrocławskich kleryków, [w:] Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław 
Kominek. Prekursor pojednania polsko-niemieckiego, red. W. Kucharski, G. Strau-
chold, Wrocław 2009, s. 153–163. 
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niem innych materiałów źródłowych, zarówno w odniesieniu do bio-
grafii kardynała Kominka, jak i samego Orędzia. Na niemal wszystkich 
duchownych, z którymi przeprowadzono rozmowę, postać pierwszego 
powojennego arcybiskupa wrocławskiego wywarła ogromne wrażenie, 
przede wszystkim ze względu na jego potencjał intelektualny, oddanie 
sprawom Kościoła, życzliwość czy poczucie humoru. W 1965 r., w mo-
mencie powstania Orędzia, większość księży, których relacje nagrano, 
przebywała w seminarium duchownym, pozostali byli wówczas młody-
mi wikarymi. Wszyscy jednak zgodnie twierdzili, że gest polskich bi-
skupów wystosowany do ich niemieckich kolegów był ogromnym zasko-
czeniem nie tylko dla wiernych, lecz także i dla samych duchownych. Tę 
początkową konsternację wykorzystała władza, rozpętując wielką anty-
kościelną kampanię propagandową. Księża pracujący na terenie dolno-
śląskiej administracji kościelnej nie dysponowali nawet tekstem Orędzia, 
by móc wobec wiernych podjąć polemikę z argumentami komunistów3. 
Wciąż jeszcze świeże w 1965 r. wspomnienia wojenne oraz nieustanne 
manipulowanie przez władzę widmem niemieckiego zagrożenia spra-
wiały zaś, że w tym konkretnym przypadku antykościelna „nagonka” 
władzy przynosiła pożądane przez nią rezultaty4. Relacje księży wskazu-
ją, że o ile Orędzie było wielkim zaskoczeniem, tak od początku w kręgu 
dolnośląskiego duchowieństwa nie było wątpliwości, kto był autorem 
tego dokumentu. Wszyscy też podkreślali, że już kilka lat później, gdy 
w 1970 r. podpisywano traktat między RFN a PRL, a w 1972 r. papież 
Paweł VI ustanowił stałą administrację kościelną na obszarze polskich 
ziem zachodnich i północnych, ukazała się w pełni waga Orędzia5. 

Wszystkie wymienione powyżej wątki obecne w różnych relacjach 
zogniskowały się w rozmowie z księdzem Andrzejem Dziełakiem, za-
rejestrowanej 21 sierpnia 2008 r. w Żórawinie. Postaci ks. Dziełaka nie 
trzeba specjalnie przedstawiać, znany jest bowiem ze swojego zaanga-
żowania w pomoc opozycji w latach 80. minionego stulecia. Urodzony 
w 1947 r. w miejscowości Jankowa Żagańska, do seminarium duchow-
nego we Wrocławiu wstąpił w 1964 r. Po święceniach otrzymanych 
w 1971 r. studiował jeszcze na Akademii Teologii Katolickiej w War-
szawie oraz w Instytucie Katolickim w Paryżu. Miejscem pierwszej 
pracy duszpasterskiej ks. Dziełaka była parafia Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Strzelinie, następnie w latach 1980–1993 był duszpa-

 3  Ibidem, s. 156–160.
 4  Zob. Ł. Kamiński, Władze PRL i społeczeństwo wobec Orędzia biskupów polskich, 

[w:] Wokół Orędzia…, s. 133–141.
 5  P. Sroka, op. cit., s. 161–162.
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sterzem w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego we 
Wrocławiu. W działalność opozycyjną zaangażował się jeszcze przed 
1980 r., uczestnicząc w zbiórce pieniędzy na rzecz Komitetu Obrony 
Robotników przeprowadzonej wśród duchowieństwa dolnośląskiego. 
W sierpniu 1980 r. sprawował opiekę duszpasterską nad strajkujący-
mi studentami i pracownikami naukowymi wrocławskich uczelni. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego był współinicjatorem akcji pomocy 
represjonowanym podjętej pod auspicjami arcybiskupa wrocławskie-
go Henryka Gulbinowicza (Arcybiskupi Komitet Charytatywny). Or-
ganizował także zagraniczną pomoc materialną. 13 stycznia 1982 r. 
przewodniczył pierwszej wrocławskiej „Mszy za Ojczyznę”. W latach 
1993–2007 był proboszczem parafii Bożego Ciała we Wrocławiu, a od 
2007 r. pracuje w podwrocławskiej Żórawinie6. 

Relacja ks. andrzeja dziełaka7

Urodziłem się 15 kwietnia 1947 r. na Dolnym Śląsku, w miejscowości 
Łukowice w powiecie żagańskim. Takiej miejscowości dzisiaj nie ma na 
mapie, ponieważ później zmieniano nazwy, jeżeli były pochodzenia nie-
mieckiego. Ta wieś nazywała się przed 1945 r. Lukowitz – nazwa typowo 
słowiańska. Serbołużyczanie też byli na prawym brzegu Nysy Łużyckiej. 
To była serbołużycka nazwa, a zmieniono ją na Jankową Żagańską8. Mam 
tę radość, że nie ma na mapie tej miejscowości, w której się urodziłem. 

Rodzice moi pochodzą z Mazowsza. Tato był kolejarzem. Dlacze-
go się znalazł na Dolnym Śląsku? Widnieje w skorowidzach kolejo-
wych jako pionier! Jako pionier kolejnictwa. On się teraz śmieje w nie-
bie z tego swojego pionierstwa. Bo on jako akowiec uciekł tam przed  

 6  S.A. Bogaczewicz, Dziełak Andrzej, [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 
1976–1989, t. 1, Warszawa 2010, s. 104. 

 7  AOPiP, sygn. AHM-35 (dawna AHM/424). Relacja ks. Andrzeja Dziełaka została 
nagrana przez Katarzynę Jaśkiewicz i Piotra Srokę 21 VIII 2008 r. na plebani w Żó-
rawinie. Rozmowa przebiegała w bardzo miłej, serdecznej atmosferze. Świadek wy-
czerpująco odpowiadał na zadawane pytania (zgodne z kwestionariuszem relacji) 
i unikał niezwiązanych z tematem dygresji.

 8  Miejscowość Jankowa Żagańska nosiła do 1945 r. historyczną nazwę Hansdorf. Zob. 
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, red. H. Borek, t. 4: H-Ki, Warsza-
wa–Wrocław 1988, s. 65. Natomiast węzłowa stacja kolejowa położona w tej miejsco-
wości rzeczywiście w pierwszych latach powojennych nazywała się Łukowice. Zob. 
M. Jerczyński, S. Koziarski, 150 lat kolei na Śląsku, Opole–Wrocław 1992, s. 236.
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„ubecją”. Gdy tylko Armia Czerwona stanęła pod Warszawą, czekając, 
aż się wykrwawi powstanie, to jego dowódcę z Armii Krajowej NKWD9 
zabrało i ślad po nim zaginął. Dlatego mój ojciec i jego koledzy wie-
dzieli, że nie ma na co czekać. Szukano wówczas kolejarzy do pracy na 
tak zwanych Ziemiach Odzyskanych. Gdy tylko front przekroczył linię 
Odry i Nysy Łużyckiej, osadzono na tym obszarze kolejarzy polskich. 
W tej miejscowości, w której ja się urodziłem w kwietniu 1947 r., byli 
jeszcze wówczas Niemcy. Także niemiecki ksiądz. Było tylko paru pol-
skich kolejarzy, kilku polskich żołnierzy, trochę więcej żołnierzy Armii 
Czerwonej. No i byli moi rodzice. 

Ponieważ mój ojciec był akowcem, ja, Bogu dzięki, otrzymałem do-
bre wychowanie historyczno-patriotyczne. Pamiętam z lat stalinow-
skich, jak do taty przychodzili koledzy i na radiu marki „Pionier” (to 
było polskie radio, które cudownie odbierało Radio Wolna Europa10, 
cudownie!) słuchali monachijskiej rozgłośni. Nas, dzieciaków, wyga-
niano z domu, a jeden z ojca kolegów chodził pod oknem przed domem, 
paląc papierosa. Za słuchanie Radia Wolna Europa szło się do „kicia”11. 
Jeszcze miałem to szczęście, że z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, kiedy 
otrzymywał honorowe obywatelstwo Wrocławia12, byłem na obiedzie 
i przez cztery bite godziny o tym właśnie rozmawialiśmy, co ja pamię-
tam z audycji Radia Wolna Europa.

Po pewnym czasie moi rodzice przenieśli się do miejscowości Węg-
liniec. To jest taka duża stacja węzłowa na trasie Wrocław–Zgorzelec
–Drezno. Tam ukończyłem szkołę podstawową i stamtąd dojeżdżałem 
do Liceum Ogólnokształcącego do Zgorzelca, gdzie w 1964 r. zdałem 
maturę i wtedy wstąpiłem do seminarium duchownego we Wrocła-
wiu. Naukę w seminarium rozpocząłem we wrześniu 1964 r. Rok póź-
niej jako kleryk byłem świadkiem wydarzeń związanych z kardynałem  

 9  Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych.
 1 0  Radio Wolna Europa – rozgłośna utworzona w 1949 r. i finansowana przez USA, 

od 1950 r. nadająca z Monachium programy w językach krajów znajdujących się po 
wschodniej stronie „żelaznej kurtyny”.

 11  W latach 1950–1956 oskarżonych o zbiorowe słuchanie RWE Komisja Specjalna do 
Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym skazywała na wyroki od 6 do 
24 miesięcy obozu pracy. Zob. P. Machcewicz, „Monachijska menażeria”. Walka 
z Radiem Wolna Europa 1950–1989, Warszawa 2007, s. 81–87.

 1 2  Jan Nowak-Jeziorański, dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1950–1976, otrzy-
mał honorowe obywatelstwo Wrocławia w 2000 r. Zob. Encyklopedia Wrocławia, 
red. J. Harasimowicz, wyd. III, Wrocław 2006, s. 295.
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Wyszyńskim13, nade wszystko z kardynałem (wówczas arcybiskupem14) 
Kominkiem, z Orędziem biskupów polskich do biskupów niemieckich.

Autorytet Kościoła, autorytet kardynała Wyszyńskiego był wielki. 
To był ktoś. Zwłaszcza po trzyletnim więzieniu. W 1956 r. Wrocław 
otrzymał prawdziwego biskupa. Najpierw wydarzenia czerwca 1956 r., 
później październik: powrót prymasa z internowania15 z Komańczy 
i powrót na stolice biskupie biskupów mianowanych przez Ojca Świę-
tego, a więc usunięcie wikariuszy kapitulnych, którym we Wrocławiu 
był ksiądz Lagosz16. Także na wszystkich innych siedzibach biskupich 
na ziemiach zachodnich i północnych pojawili się nowi biskupi17. Gdy 
do Wrocławia przyszedł biskup Kominek, to była euforia. Ta euforia 
z Wrocławia szła w teren. Ja wtedy byłem na rubieżach, w 1956 r. byłem 
dzieckiem, ale przypominam sobie, że ta radość promieniowała. Póź-
niej, w latach szkoły średniej, gdy byłem ministrantem, z jednej stro-
ny autorytet Kościoła był większy, z drugiej strony my, jako młodzież, 
księży katechetów tak trochę „szarpaliśmy”. Bo w „ogólniaku” oficjalne 
nauczanie było tendencyjne i komunistyczne. Myśmy z jednej strony 
nauczycielom dawali popalić, jak oni nam wciskali „kit”, a z drugiej 
strony też i księdzu, tak jak młodzież zawsze. Pamiętam, że jakoś mi 

 1 3  Kardynał Stefan Wyszyński (1910–1981) – w latach 1946–1948 biskup lubelski, 
1948–1981 arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, od 1953 r. kardy-
nał. Zob. np. A. Micewski, Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas i mąż stanu, Paris 
1982.

 1 4  Bolesław Kominek został mianowany arcybiskupem tytularnym Euchaity w 1962 r., 
natomiast kapelusz kardynalski otrzymał w 1972 r. Zob. ks. J. Swastek, op. cit.

 1 5  Prymas Wyszyński został zwolniony z odosobnienia 26 X 1956 r. Zob. W.J. Wysocki, 
J. Żurek, Wyszyński Stefan, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL 
w latach 1945–1989, t. 1, red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 314.

 1 6  Ks. inf. Kazimierz Lagosz (1888–1961) – wikariusz kapitulny archidiecezji wroc-
ławskiej w latach 1951–1956. Zob. B. Staniszewski, Ksiądz infułat Kazimierz Lagosz 
jako rządca archidiecezji wrocławskiej w latach 1951–1956, t. 1, Wrocław 2000; por. 
S.A. Bogaczewicz, Ustanowienie ks. Kazimierza Lagosza wikariuszem kapitulnym 
i działania aparatu bezpieczeństwa wobec kurii wrocławskiej w latach 1951–1956, 
[w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, red. A. Dziurok, Warsza-
wa 2009, s. 410–441. 

 17  W 1956 r. rządcami diecezji na ziemiach zachodnich i północnych zostali biskupi: 
Teodor Bensch w Gorzowie, Franciszek Jop w Opolu, Bolesław Kominek we Wrocła-
wiu, Edmund Nowicki w Gdańsku oraz Tomasz Wilczyński w Olsztynie. Zob. R. Ko-
złowski, Administracja kościelna na Ziemiach Odzyskanych po drugiej wojnie świa-
towej, [w:] Władze komunistyczne wobec Ziem Odzyskanych po II wojnie światowej, 
Słupsk 1997, s. 318.
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Pan Bóg poszczęścił i miałem bardzo mądrych księży i pierwsze świa-
dectwa o kardynale Kominku pochodziły od księży.

Pierwsze moje spotkanie z kardynałem Kominkiem miało miejsce, 
już sobie dokładnie nie przypominam, ale gdzieś w sąsiedniej, czy może 
w mojej rodzinnej parafii, podczas wizytacji. Był na uroczystościach 
i wtedy go pierwszy raz widziałem. Co utkwiło mi wtedy w pamięci? 
Postać niewysoka, charakterystyczny sposób mówienia z taką trochę 
zadyszką, ale bardzo przyjazny głos, bardzo mądry człowiek i z taką 
szczyptą śląskiego humoru. To był Górnoślązak. Później z kolegami 
ministrantami byłem w katedrze wrocławskiej na konsekracji biskupiej 
Wincentego Urbana – to już był bodaj rok 196218. Wówczas ukazała się 
mi, takiemu chłopcu z prowincji, potęga Kościoła. Katedra wrocławska 
nabita ludźmi i wszyscy wsłuchani w słowa biskupa. 

Rok 1964. Przychodzę do seminarium. To są lata II Soboru Watykań-
skiego. Gdy w 1962 r. Sobór się zaczął, papieżem był Jan XXIII – bardzo 
ciepły człowiek, taki „proboszcz świata”. I wiedzieliśmy o tym, jako kle-
rycy, że władza ludowa wobec biskupów stosuje swoją podłą politykę19. 
Jednym dali paszporty na wyjazd do Rzymu na Sobór20, innym – każąc 
ich – nie. Była taka sesja Soboru, na którą kilku znaczniejszych biskupów 
nie otrzymało paszportów i wtedy też, na znak solidarności, nie pojechał 
– już teraz nie pomnę – kardynał Wojtyła, czy też kardynał Wyszyński21. 

 1 8  Bp Wincenty Urban (1911–1983) – sufragan wrocławski, sakrę biskupią otrzymał 7 II 
1960 r. z rąk prymasa Wyszyńskiego. Zob. ks. J. Pater, Urban Wincenty, [w:] Słownik 
biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, 
Katowice 1996, s. 445–449.

 1 9  Aparat bezpieczeństwa…, passim; zob. także opracowania z serii „Niezłomni”: Nigdy 
przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, 
F. Musiał, Kraków 2007; W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka 
wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008; Ku prawdzie 
i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły, red. ks. J. Marecki, 
F. Musiał, Kraków 2010. 

 2 0  II Sobór Watykański – otwarty 11 X 1962 r., zamknięty 8 XII 1965 r. Zob. G.F. Svi-
dercoschi, Sobór, który trwa. Kronika, bilans, perspektywy II Soboru Watykańskiego, 
Kraków 2003, s. 189–191; Na temat poglądów Bolesława Kominka na zmiany poso-
borowe w Kościele zob. B. Kominek, Kościół po Soborze, Paris 1969.

 2 1  We wrześniu 1963 r. arcybiskup Kominek spotkał się z odmową wydania paszportu, co 
uniemożliwiło mu uczestniczenie w drugiej sesji Soboru Watykańskiego II (29 IX–4 XII 
1963). Swoją decyzję władze motywowały krytyką realiów polityczno-gospodarczych 
w Polsce zawartych w publicznych wystąpieniach arcybiskupa wrocławskiego, podróżo-
waniem po krajach Europy Zachodniej podczas pierwszej sesji Soboru bez zgody władz 
oraz rzekomymi proniemieckimi wypowiedziami na antenie Radio Vaticana. Zob.: 
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Na tle ówczesnego episkopatu arcybiskup Kominek zaznaczał się wy-
raźnie, bardzo wyraźnie, swoim intelektem i swoją taką powszechną 
postawą katolicką. Nie było tajemnicą, że on mówił doskonale po nie-
miecku, że znał świetnie ducha niemieckiego, a wtedy to, co niemieckie, 
to było wrogie, chyba że enerdowskie – to było przyjazne. Ale u niego 
ten schemat w ogóle nie funkcjonował, dla niego nie istniały te granice, 
Układ Warszawski i ten cały mur berliński. To był wizjoner, prorok. 

Jeśli był we Wrocławiu, to miał taki zwyczaj, że co sobotę przychodził 
do seminarium na spotkanie wszystkich kleryków z biskupem i wtedy 
dzielił się z nami swoimi przemyśleniami, swoimi obserwacjami z życia 
Kościoła. Głównie Sobór Watykański II, ale też dotykał spraw Kościoła 
w Polsce. Czynił to z ogromną wiedzą i z humorem. Powoli, gdyśmy już 
okrzepli jako klerycy. Przecież wiedzieliśmy, w jakim kraju żyjemy. Dla 
komunistów Kościół był wrogiem numer jeden, bo był na miejscu. Ame-
rykanie byli dalej. Rewizjoniści niemieccy i ziomkostwa – też trochę 
dalej. Kościół był na miejscu. 

Arcybiskup Kominek udzielał mi też święceń kapłańskich, które 
przyjąłem w 1971 r.

Od 1957 r. wiadomo było, że Polska przygotowuje się do wielkiej 
rocznicy, która ma miejsce raz na tysiąc lat. Tysiąclecie chrześcijań-
stwa. I wiadomo było, że biskupi, w trosce o najlepiej pojęty interes 
Polski chcieli – to nam kardynał Kominek mówił – żeby uroczystości 
kościelne i państwowe miały wspólny przebieg, bo to by służyło tzw. 
polskiej racji stanu. Okazało się później, że jest to niemożliwe22. 

Orędzie było przez arcybiskupa Kominka skwapliwie przygotowane 
przez całe lata23. Mianowicie to do Wrocławia, albo – przez Wrocław – do 
Krakowa i Oświęcimia docierali pierwsi przedstawiciele społeczeństwa 

K. Jaworska, Sprawa odmowy wydania paszportu dla arcybiskupa Bolesława Komin-
ka w 1963 r., „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2006, nr 2, 
s. 163–181.

 2 2  Zob. Milenium czy Tysiąclecie, red. B. Noszczak, [Warszawa 2005].
 2 3  Jak wykazali B. Kerski i R. Żurek, obfite fragmenty Orędzia wykazują zbieżność 

z przemową, którą biskup Kominek przygotował na okazję zaplanowanej na 1960 r. 
wizyty przedstawicieli niemieckiej grupy ruchu Pax Christi we Wrocławiu (do której 
ostatecznie nie doszło). Zob. B. Kerski, R. Żurek, Orędzie biskupów polskich i od-
powiedź niemieckiego episkopatu z 1965 roku. Geneza, kontekst historyczny oraz 
oddziaływanie, [w:] „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Orędzie biskupów pol-
skich i odpowiedź niemieckiego episkopatu z 1965 roku. Geneza. Kontekst. Spuścizna, 
Olsztyn 2006, s. 22. 
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niemieckiego myślący o pojednaniu24. Z kręgów Kościoła ewangelickie-
go wyszła Akcja Znaku Pokuty (Aktion Sühnezeichen)25. Jako kleryk by-
łem na kursie języka niemieckiego w seminarium w Erfurcie. Nas wy-
syłał tam kardynał Kominek i biskup Latusek26. A tu przyjeżdżali – to 
było we współpracy z Klubem Inteligencji Katolickiej – klerycy z NRD. 
Myśmy się tam uczyli niemieckiego, a oni tutaj poznawali naszą kulturę 
i uczyli się polskiego. Już istniała wymiana. I nie było różnic, że to robią 
protestanci. To robili chrześcijanie. Tak musi robić chrześcijanin. 

O Orędziu ja i moi koledzy dowiedzieliśmy się, o ile dobrze pamię-
tam, z prasy, z medialnego „wrzasku”. Nasi przełożeni z seminarium 
nas nie uprzedzili, że coś takiego będzie. Później dopiero dowiedziałem 
się – i to mówił nam wyraźnie kardynał Kominek na spotkaniu z nami, 
klerykami, i to na spotkaniu publicznym – że władze PRL przez amba-
sadę polską w Rzymie były poinformowane o Orędziu. Najpierw je za-
akceptowały, dopiero później – tego nie powiedział wyraźnie kardynał 
Kominek, ale to mądrej głowie wystarczy – na sygnał z Moskwy zaczęła 
się zupełnie inna polityka27. 

Mam cały stos wycinków gazetowych dokumentujących, jak ów-
czesna propaganda opluwała wszystkich biskupów z kardynałem Wy-
szyńskim na czele. Cały ten „raban” w prasie, w radiu, w telewizji 
– a nikt nie miał dostępu do tekstu Orędzia. Słyszeliśmy tylko z radia, 
czytaliśmy w gazetach. Manifestacje w zakładach pracy. Studentów 
zorganizowano we Wrocławiu. Słyszymy, że biskupi prawie sprzedali 

 2 4  Ibidem, s. 14–16. 
 2 5  Organizacja Aktion Sühnezeichen Friedendienst (Akcja Znaku Pokuty – Służba 

dla Pokoju) powstała w 1958 r. z inicjatywy przedstawicieli niemieckiego kościo-
ła ewangelickiego. Rozwijała się równolegle w RFN i NRD. Jej celem było dążenie 
do zadośćuczynienia krajom najbardziej doświadczonym przez zbrodnie narodo-
wego socjalizmu i pojednanie z ich mieszkańcami. Z okazji pięćdziesiątej rocz-
nicy powstania organizacji w 2008 r. ukazała się jej monografia – G. Kammerer, 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste – Aber man kann es einfach tun, Göttingen 
2008. Zob. także http://www.asf-ev.de/.

 2 6  Paweł Latusek (1910–1973) – w latach 1958–1970 rektor Arcybiskupiego Semina-
rium Duchownego we Wrocławiu, od 1962 r. do śmierci biskup sufragan wrocławski, 
od 1968 r. wikariusz arcybiskupi archidiecezji wrocławskiej. Zob. ks. J. Pater, Latusek 
Paweł, [w:] Słownik biograficzny…, s. 228–229. 

 2 7  Tezę o przekazaniu tekstu Orędzia polskim władzom za pośrednictwem polskiego 
korespondenta w Rzymie Ignacego Krasickiego wysunął P. Madajczyk, Na drodze 
do pojednania. Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 
roku, Warszawa 1994, s. 106–110. Domniemana ingerencja Moskwy w kwestię reak-
cji władz PRL na Orędzie na obecnym etapie badań nie znajduje potwierdzenia.
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już Polskę Niemcom, że zdradzili Polskę zupełnie. Już od najgorszych 
zostali wyzwani. A biskupi nic innego nie zrobili, jak to, co każe święta 
Ewangelia. Po prostu mając wizję wspólnej Europy, wiedząc, wyczuwa-
jąc niejako, że te realia są sztucznie siłą podtrzymywane: mur berliński, 
podział, to nastawianie się ludzi na siebie. Dla nas, Polaków, przyja-
ciółmi byli Niemcy z NRD, a wrogami tamci drudzy. Jaka różnica – nie 
wiem. Mogę tylko powiedzieć, bo w Zgorzelcu chodziłem do szkoły, 
że Görlitz za czasów hitlerowskich to był bastion hitleryzmu, ale gdy 
weszli Sowieci – stało się bastionem komunizmu. Niewielka różnica 
od faszyzmu do komunizmu. To jest jedno, za przeproszeniem, skrzy-
wienie, jedna choroba. Systemy totalitarne, które się doskonale ze sobą 
harmonizują. Czasami za łby się biorą. 

Pierwsze wyjaśnienia odnośnie Orędzia nam, klerykom, dał ówczes-
ny sekretarz arcybiskupa Kominka ks. Jan Krucina28. Pamiętam, że bo-
daj w takim czasopiśmie „Forum” ukazał się pierwszy tekst Orędzia29. 
Myśmy to sobie przed wyjazdem na ferie bożonarodzeniowe przepisy-
wali na maszynie, żeby mieć tekst. O czym my rozmawiamy, jak tekstu 
nie mamy? A propaganda nie dbała o tekst, tylko o to, co propaganda 
mówiła. Ja nie pamiętam wojny, ja znam wojnę tylko z relacji moich 
rodziców, krewnych. Ale to sformułowanie, że „przebaczamy i prosi-
my o przebaczenie” było sformułowaniem trudnym. Ale z drugiej stro-
ny ja wiedziałem jako kleryk, że tak nakazuje modlitwa „Ojcze nasz” 
i Ewangelia. Nie ma gadania. I to było szalenie odważne. Pamiętam, 
że moi rodzicie, że mój proboszcz, osoby starsze, które były bardzo 
związane z Kościołem, miały duże kłopoty ze zrozumieniem tego. „Jak 
to my mamy przebaczyć Niemcom tyle krzywd, tyle mordów, tyle obo-
zów koncentracyjnych, tyle ofiar”? Przecież nie było rodziny, w której 
by w czasie wojny nikt nie zginął. I tutaj to wyzwanie rzucone przez 
biskupów było trudne. 

Nie było tajemnicą, że arcybiskup Kominek był autorem Orędzia. On 
w episkopacie najlepiej mówił i pisał po niemiecku. Z rozmów z ks. Kru-
ciną wiem, że omawiał tę kwestię, dyskutował z wszystkimi biskupami, 

 2 8  Ks. J. Krucina (ur. 1928) – święcenia kapłańskie otrzymał we Wrocławiu w 1959 r., 
doktorat uzyskał w 1963, habilitację w 1972 r.; wikariusz generalny archidiecezji 
wrocławskiej (1973–1974), rektor Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wroc-
ławiu (1988–1992); wieloletni bliski współpracownik kardynała Kominka. Zob.: ks. 
J. Pater, Ksiądz Jan Krucina – rzecznik nadziei, „Nowe Życie” 2009, nr 7 (wersja elek-
troniczna: http://nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/numery/072009/02.html, dostęp: 
18 VIII 2011 r.).

 2 9  Tygodnik „Forum”, nr 37/38, 19–26 XII 1965 r.
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ale takim „duchem” był młody wówczas arcybiskup Wojtyła. Natomiast 
autorem był on. Problem, gdzie jest rękopis30. Być może trzeba by szukać 
w Watykanie, w archiwum Instytutu Polskiego w Rzymie. Jeżeli nie żyją 
osoby, które towarzyszyły wówczas arcybiskupowi Kominkowi, ksiądz, 
który był jego sekretarzem, to nie ma możliwości dotarcia31. Nie mniej 
chcę powiedzieć, że to był wizjoner, to był prorok. Jestem święcie prze-
konany, że bez Orędzia, bez tego kroku, bez tej odwagi ewangelicznej, to 
byśmy stali w miejscu do dziś dnia. I cieszę się z tego, że we Wrocławiu 
jest pomnik kardynała Kominka32. Jest napis w języku polskim i w języku 
niemieckim. Trochę smutno, że odsłonięcie tego pomnika i sama rocz-
nica Orędzia przeszła mało zauważona przez media. Po prostu ludzie, 
którzy w tej chwili są w mediach nie są świadomi wielkości kardyna-
ła Kominka. To była postać tego formatu, co Karol Wojtyła. Wiadomo, 
że kontakty z Zachodem były bardzo limitowane, ograniczone. Ale do 
kardynała Kominka ściągali liczni goście zagraniczni. Częstym gościem 
był kardynał König33 i inni hierarchowie niemieccy. Ale bywali też poli-
tycy niemieccy, bywali przedstawiciele Konferencji Episkopatu Europy. 
Wówczas episkopaty krajów demokracji ludowej nie mogły należeć do 
tej konferencji. Ale przenikali przedstawiciele tego gremium. Częstym 
gościem we Wrocławiu był kardynał Wojtyła34. Bardzo, bardzo często, 
kiedy tylko były większe uroczystości, to Wojtyła był zawsze. Kardy-
nał Kominek organizował tu sympozja. Bardzo mu zależało na szerokiej 
edukacji kleryków, duchowieństwa. On sam studiował w Paryżu, więc 
otarł się o Europę35. 

 3 0  Oryginał Orędzia znajduje się w Archiwum Historycznym Archidiecezji Kolońskiej 
(Historisches Archiv des Erzbistums Köln). Zob. W. Kucharski, Najważniejsze źród-
ła archiwalne w badaniach kulis powstania Orędzia biskupów polskich do biskupów 
niemieckich, [w:] Wokół Orędzia…, s. 170.

 3 1  Abp. Kominkowi towarzyszyli podczas IV sesji Soboru dwaj księża: Zdzisław Sere-
mak (1937–1991) oraz Stanisław Gabiga (ur. 1936 r.). Zob. AOPiP, Józef Strugarek 
– relacja, 12 IX 2008 r., sygn. AHM – 8 (dawna AHM/418).

 3 2  Pomnik kard. Kominka na wyspie Piasek we Wrocławiu został odsłonięty 3 XII 
2005 r. z okazji czterdziestej rocznicy Orędzia biskupów polskich do biskupów nie-
mieckich. Zob. Encyklopedia Wrocławia…, s. 699. 

 3 3  Kardynał Franz König (1905–2004) – w latach 1956–1985 arcybiskup Wiednia. Zob. 
H. Feichtlbauer, Franz König. Der Jahrhundert-Kardinal, Wien 2003.

 3 4  Zob. Jan Paweł II, Do Wrocławia przybywałem wiele razy… Kazania i wykłady pozo-
stawione mieszkańcom Dolnego Śląska, red. G. Sokołowski, Wrocław 2008.

 3 5  B. Kominek w latach 1927–1930 studiował w Instytucie Katolickim w Paryżu, zdoby-
wając tytuł doktora w zakresie filozofii oraz licencjata w zakresie nauk społecznych. 
Zob.: ks. J. Swastek, op. cit., s. 69–70. 
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Arcybiskup Kominek bezpośrednio po wystosowaniu Orędzia, po 
zakończeniu sesji Soboru Watykańskiego II, nie wrócił do Polski, ale 
udał się do Niemiec36. Miał zaprzyjaźnionych biskupów i kardynałów 
niemieckich na samym szczycie. To są największe nazwiska, kardyna-
łowie Frings37, Döpfner38, Höffner39. Jego przyjacielem był też kardy-
nał König w Wiedniu. To był ktoś. Tak więc on, zanim przyjechał do 
Polski, na terenie Niemiec wyjaśniał Niemcom sens tego przesłania40. 
Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to była budowa wspólnej Europy. Nie było 
mowy, żeby po doświadczeniach II wojny światowej, bez tego, co zrobili 
polscy biskupi, żeby można było mówić o wspólnym domu. Bo co zro-
bić ze schedą II wojny światowej? Trzeba poczytać i posłuchać tekstów 
kardynała Kominka41. On tłumaczył Niemcom i całemu światu, że nie 
ma innego wyjścia. Trzeba pomieścić naród, któremu zabrano Kresy 
Wschodnie, a dano mu tzw. Ziemie Odzyskane. No i jak inaczej można 
było to zrobić? Nikt się nas o to nie pytał. To jest zasługa mocarstw, 
wielkich tego świata. A więc ten argument historyczny, że myśmy wró-
cili na swoje… Dolny Śląsk akurat najdłużej był czeski. Zresztą nie 
metodą podbojów odpadł od Polski, tylko stało się to przez koneksje, 

 3 6  Abp Bolesław Kominek po zakończeniu Soboru Watykańskiego II przebywał za gra-
nicą do 25 I 1966 r. Zob. Notatka funkcjonariuszy tzw. Grupy Soborowej SB De-
partamentu IV MSW dotycząca udziału arcybiskupa Bolesława Kominka w Soborze 
Watykańskim II, VIII 1966 r., Dokumenty, wyb. i oprac. W. Kucharski, D. Misiejuk, 
[w:] Wokół Orędzia…, nr 67, s. 371. 

 3 7  Kardynał Joseph Frings (1887–1978) – w latach 1942–1969 arcybiskup Kolonii. Zob. 
E. Hegel, Frings, Joseph, [w:] Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 
bis 1945. Ein biographisches Lexikon, hrsg. E. Gatz, Berlin 1983, s. 210–213. 

 3 8  Kardynał Julius Döpfner (1913–1976) – w latach 1948–1957 biskup Würzburga, 
następnie biskup Berlina, a od 1961 r. do śmierci arcybiskup Monachium i Fryzyngi. 
Zob.: A. Landersdofer, Döpfner, Julius (August), [w:] Die Bischöfe der deutschspra-
chigen Länder 1945–2001. Ein biographisches Lexikon, hrsg. E. Gatz, Berlin 2002, 
s. 386–394.

 3 9  Kardynał Joseph Höffner (1906–1987) – w latach 1962–1969 biskup Münster, 
następnie do śmierci arcybiskup Kolonii. Zob.: E. Gatz, Höffner, Joseph, [w:] Die Bi-
schöfe der deutschsprachigen Länder 1945–2001…, s. 290–295.

 4 0  7 I 1966 r. abp Bolesław Kominek podczas pobytu w Schärding w Austrii udzielił 
wywiadu na temat Orędzia niemieckiej telewizji ARD. Zob. Wokół Orędzia…, s. 278–
281.

 4 1  Wybór publikacji, zapisków i wypowiedzi kardynała B. Kominka znaleźć można 
w pracy: B. Kominek, W służbie ziem zachodnich. Z teki pośmiertnej wybrał i przygo-
tował ks. Jan Krucina, Wrocław 1977.
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koligacje polsko-czeskie42. Jak swego czasu mówił kardynał Wyszyński 
– to pamiętam, bo stałem nieopodal niego – na uroczystościach, już 
nie pamiętam czy dwudziestolecia, czy dwudziestopięciolecia organi-
zacji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych we Wrocławiu, 
że na Dolnym Śląsku kamienie mówią po polsku43. To jest prawda, ale 
trzeba dodać, że te same kamienie mówią po niemiecku i po czesku. 
W tym tkwi bogactwo tego regionu.

Obchody dwudziestolecia, a potem dwudziestopięciolecia polskiej 
administracji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych to były 
ogromne zgromadzenia ludzi. Uroczystości odbywały się przed katedrą 
na palcu Katedralnym, przy ołtarzu polowym. Cały plac Katedralny 
wypełniony. Z udziałem całego episkopatu. Mszy św. przewodniczył 
kardynał Wojtyła, a kazanie miał prymas Wyszyński. On był świet-
nym mówcą – ludzie „wisieli mu u ust”. „Ubecja” robiła wszystko, żeby 
te uroczystości zakłócić. Była msza święta. Ja byłem wtedy w asyście, 
a więc nieopodal arcybiskupa Kominka. Kazanie głosił prymas Wy-
szyński, a w tłum wjechała (wtedy na ulicy św. Józefa był szpital i wia-
domo było, że gdy były uroczystości, to w szpitalu „ubecy” siedzieli 
przy wszystkich oknach, jeden jako sanitariusz, drugi nie wiadomo jaki 
przebrany) karetka na sygnale po chorego. Nikogo tam nie było, tylko 
kierowca, który akurat musiał jechać przez plac Katedralny, czyli przez 
tłum. Bo gdyby wiózł chorego, to powinien wjechać na Most Pokoju czy 
gdzie indziej, a nie w tłum. Ale kazano mu na sygnale w wjechać tłum. 
Oczywiście ludzie nie mogli rozstąpić się na tyle gwałtownie. Chodziło 
o to, żeby przerwać kazanie. Taki prymitywny sabotaż. W tej chwili nie 

 4 2  W ciągu XIV w. wszystkie księstwa śląskie zostały zhołdowane przez królów cze-
skich. W wyniku I wojny śląskiej (1740–1742) większa część Śląska przypadła Pru-
som. Zob. P. Pregiel, T. Przerwa, Dzieje Śląska, Wrocław 2005, s. 51–54, 79–80. 

 4 3  Centralne obchody dwudziestolecia polskiego życia kościelnego na ziemiach za-
chodnich i północnych (poprzedzone obchodami diecezjalnymi w Olsztynie, Szcze-
cinie i Opolu) odbyły się w dniach 22 VIII–2 IX 1965 r. we Wrocławiu. Kulminacją 
uroczystości była sesja plenarna Episkopatu Polski zorganizowana we wrocławskiej 
katedrze 1 IX 1965 r., poprzedzona mszą św. odprawioną na pl. Katedralnym 31 VIII 
1965 r., celebrowaną przez ks. inf. Karola Milika (dolnośląskiego administratora 
apostolskiego w latach 1945–1951). W homilii prymas Wyszyński bardzo mocno 
zaakcentował polską przeszłość ziem zachodnich i północnych (pomijając całkowi-
cie niemieckie dziedzictwo) oraz przekonywał o słuszności włączenia tego obszaru 
w granice Polski w 1945 r. Kazanie prymasa wywołało duży oddźwięk w środowi-
skach katolickich w RFN. Zob. J. Krucina, Obchody kościelnego dwudziestolecia, [w:] 
Kościół na Ziemiach Zachodnich. Ćwierćwiecze polskiej organizacji kościelnej, red. 
J. Krucina, Wrocław 1971, s. 101–112; B. Kerski, R. Żurek, op. cit., s. 19–20.
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pamiętam, czy to był rok 1965, czy 197044. Wjechał ten biedak w tłum 
i już dalej nie mógł poruszać się ani w przód, ani w tył, ani w bok. A lu-
dzie zaglądali i widzieli, że tam ani chorego, ani lekarza. Zaczęli dudnić 
mu po tej karetce. Człowiek, któremu kazano taki rozkaz wypełnić, był 
przerażony. I w tym momencie objawiła się mądrość prymasa Wyszyń-
skiego, który przerwał kazanie i powiedział: „Drodzy bracia i siostry, 
umiłowane dzieci Boże – bo on tak zawsze zwracał się do wiernych 
– pozwólmy naszemu bratu spełnić swój obowiązek”. Nic więcej nie 
powiedział. Syrena zamilkła. Kierowca powyłączał wszystko. Nie wia-
domo, jakie dostał rozkazy, ale pojechał „w diabły”. Za drugim razem 
ktoś przemknął przed ołtarzem z nożycami, żeby poprzecinać kable od 
nagłośnienia. Taki prymityw. 

Kiedyś, jako klerycy, przygotowywaliśmy aulę na konferencję Epi-
skopatu Polski. Nosiliśmy stoły, żartowaliśmy, jeden drugiego pchnął. 
Na filarach wisiały obrazy dwunastu apostołów. I ktoś tam zawadził 
ramieniem o obraz. Chciał poprawić, ale tego obrazu nie można było 
poprawić, bo za nim było takie pudełeczko jakby od zapałek, ale ze 
szpileczką przepchniętą przez obraz. Później zawołaliśmy ówczesnego 
prefekta, oczywiście wziął to i zarządził sprawdzenie wszystkich kątów. 
Wiadomo, że Służba Bezpieczeństwa miała swoich współpracowników, 
agentów, wśród naszych kleryków. Ktoś podłożył ten podsłuch, tak zwa-
ną pluskwę45. Takie to były realia. Ale kardynałowi Kominkowi bardzo 
zależało, żeby ludzi – powiem brzydko – ogłupianych przez prymityw-
ną komunistyczną propagandę, uczyć takiego spojrzenia katolickiego, 
powszechnego, otwartego, prawdziwie humanistycznego i prawdziwie 
chrześcijańskiego. Moje pokolenie księży jest bardzo wyraźnie nazna-
czone, powiedziałbym zapieczętowane, tym duchem. I za to jestem 
Panu Bogu wdzięczny. 

Gdy arcybiskup Kominek wracał z Rzymu, zachodziła obawa, jak się 
zachowają władze. Mogły go nie wpuścić do Polski. Propaganda kazała 
takim wyjeżdżać na Zachód. Won! Bo to zdrajcy i tak dalej. Gdy wró-
cił arcybiskup Kominek, to podobno Zrzeszenie Studentów Polskich 
– „Zsyp” to nazywano – taka przybudówka partyjna na płaszczyźnie 

 4 4  Najprawdopodobniej wydarzenia te miały miejsce podczas obchodów dwudziesto-
pięciolecia polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych, 
które odbyły się 4 V 1970 r. we Wrocławiu. Podobnie jak pięć lat wcześniej, homilię 
wygłosił prymas Wyszyński. Zob. J. Krucina, Uroczystości dwudziestej piątej roczni-
cy, [w:] Kościół na Ziemiach Zachodnich…, s. 37–42.

 4 5  Zob. Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków 
wyznaniowych 1945–1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004.
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akademickiej, organizowało wielki wiec gdzieś na placu Grunwaldzkim, 
pod akademikiem „Dwudziestolatka”. Studenci mieli iść pod rezyden-
cję arcybiskupa – nie wiem, czy żeby tam pokrzyczeć, szyby wybić czy 
kazać mu wyjeżdżać. Ale studenci to są studenci – „naród” przewrotny. 
Gdy zaczęli wrzeszczeć na Kominka i na biskupów, to ktoś ze studentów 
zaczął krzyczeć: „O co chodzi w tym Orędziu?! O co w ogóle chodzi”?! 
No to ten główny „zawiadowca”, ten krzykacz, też się pogubił w tym 
wszystkim i zamiast iść do Kominka, postanowili: „No to chodźmy pod 
«partię», zapytamy o co chodzi”. Ze studentami to nigdy nie wiadomo. 
Zachodziła obawa, że zamiast wywieźć Kominka, to partię „zwalą” do 
Odry. Więc ten wiec nie udał się46. 

Po powrocie do Polski arcybiskup Kominek pojawił się w katedrze47. 
Katedra nabita po brzegi, bo ludzie mieli wyczucie – gdy partia coś 
gwałtownie im wpychała, to każdy wiedział, że nie można jej wierzyć. 
Więc ludzie się naschodzili do katedry. Wtedy, pamiętam, po raz pierw-
szy słyszałem w kościele w Polsce oklaski. Wyszedł arcybiskup Komi-
nek na ambonę i powiedział o Soborze, o odnowie Kościoła, o tych 
zadaniach, które czekają Kościół, ale dotknął też sprawy Orędzia. Do-
tknął z humorem. To było pierwsze spotkanie w katedrze. Studentów 
przyszło co niemiara, całe seminarium. Myśmy klerycy też pobiegli. Do 
katedry trudno było się wcisnąć. On dotknął sprawy Orędzia zaprasza-
jąc w najbliższych dniach do kościoła oo. Dominikanów, gdzie zapo-
wiedział powiedzieć więcej na ten temat. Teraz mogę się mylić, które 
z tych wypowiedzi padły w katedrze, które u oo. Dominikanów. Brawa 
były i tu, i tam rzęsiste, bo wyjaśniając sprawę Orędzia okpił to, co nio-
sła propaganda. Gomułka48, ówczesny pierwszy sekretarz partii, towa-
rzysz „Wiesław”, on mówił charakterystycznie. To był taki prostak, nie 
ubliżając ludziom prostym, ale podobno ostatni „wierzący” komunista. 
On groził, wściekał się na trybunie przeciwko temu, co zrobili biskupi, 

 4 6  Na temat tej manifestacji zob. także relację Eugeniusza Szumiejki, AOPiP, akcesja, 
wywiad przeprowadzony przez G. Kowala 29 IV 2011 r. 

 4 7  Miało to miejsce 6 II 1966 r. Tekst wygłoszonej wówczas przez arcybiskupa B. Ko-
minka homilii zob. Szkice do portretu. Kardynał Bolesław Kominek, red. ks. J. Kruci-
na, Wrocław 2005, s. 223–244. Tekst opublikowany przez ks. Jana Krucinę różni się 
nieco od tego wygłoszonego w katedrze wrocławskiej. Na potrzeby Ośrodka „Pamięć 
i Przyszłość” opracowanie tego kazania przygotował Błażej Duber na podstawie na-
grania magnetofonowego, które udostępnił ks. Alojzy Swoboda. 

 4 8  Władysław Gomułka (1905–1982) – sekretarz generalny Polskiej Partii Robotniczej 
(1945–1948), I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej (1956–1970). Zob. P. Machcewicz, Władysław Gomułka, Warszawa 1995.
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niemalże się opluwając. Mówił tak „pięknie”, np. do studentów: „Par-
tia studentom niczego nie obiecała i słowa dotrzyma”. Kpiono z niego 
parodiując jego wypowiedzi: „Przed wojną Polska stała nad przepaścią, 
po wojnie zrobiliśmy wielki krok naprzód”. Albo: „Kury polskie za wzo-
rowym przykładem kur ze Związku Radzieckiego postanowiły znieść 
zero koma zero zero cztery jaja więcej”. To był Gomułka. A więc Go-
mułka, plując, mówił, że jeśli polski episkopat ma takie kierownictwo, 
jak kardynał Wyszyński, biskupi Wojtyła i Kominek, to niedługo taki 
Kościół przestanie istnieć. A arcybiskup Kominek nawiązując do tego 
mówił: „Ci, którzy Kościołowi próbują już ogłaszać podzwonne niech 
nie zapomną, że specjalistami od pochówków to my jesteśmy”. Później 
jeszcze jedno na temat tej całej zjadliwej, nienawistnej propagandy wo-
bec niego powiedział: „Nie będą czerwoni kominiarze czyścić czarnego 
Kominka”. 

Natomiast reakcja biskupów niemieckich była taka trochę ostroż-
na49. Ale to się wszystko nakłada razem, uzupełnia. Dla mnie osobiście 
była zbyt słaba, była trochę lękliwa. Zresztą biskupi polscy powiedzieli 
biskupom niemieckim bardzo wyraźnie, że się spodziewali bardziej od-
ważnej postawy. Gdy w 1970 r. podpisywano traktat graniczny pomię-
dzy PRL a RFN50, a dwa lata później papież Paweł VI ustanowił stałą ad-
ministrację kościelną na ziemiach zachodnich i północnych51, myśmy 
byli wtedy bardzo świadomi, że bez Orędzia nic takiego by się nie do-
konało, nic. Orędzie było zaadresowane w ogóle do wszystkich Niem-
ców, bo to był jeden naród, który dźwigał na sobie zbrodnie II wojny 
światowej. Tylko jedni byli trzymani za pysk przez „komunę”, a drudzy 
mogli mówić, co chcieli. Gdyby ziomkostwa mogły powstawać w Gö-
rlitz, Dreźnie i Lipsku, to by ich było trzy razy więcej. Co się stało po 
zjednoczeniu Niemiec? Najwięcej faszyzujących środowisk młodzieżo-
wych jest na terenie dawnej NRD. 

W 1966 r. w „podziękowaniu” arcybiskupowi Kominkowi za Orę-
dzie do biskupów niemieckich grupa kleryków z wrocławskiego semi-
narium duchownego – największa w Polsce – została wzięta do wojska..  

 4 9  Zob. R. Żurek, Odpowiedź biskupów niemieckich na Orędzie biskupów polskich, [w:] 
Wokół Orędzia…, s. 121–131. 

 5 0  Układ między PRL a RFN podpisany został 7 XII 1970 r. podczas wizyty ówczesnego 
kanclerza Willy’ego Brandta w Warszawie. 

 5 1  Bulla Episcoporum Poloniae coetus ustanawiająca stałą administrację kościelną na 
ziemiach zachodnich i północnych została ogłoszona przez papieża Pawła VI 28 VI 
1972 r. Tekst dokumentu zob. R. Marek, Kościół rzymsko-katolicki wobec ziem za-
chodnich i północnych, Wrocław 1976, s. 301–303.
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Trzydziestu dwóch kleryków, o ile dobrze pamiętam, a wśród nich ja 
miałem to szczęście, mnie to spotkało. Więc na własnym karku odczu-
łem, jak władza ludowa kochała episkopat i jak kochała arcybiskupa Ko-
minka. Gdy byłem w wojsku w latach 1966–1968 w pierwszej w historii 
świata jednostce wojskowej kleryckiej (a w jednej kompanii ze mną był 
taki kleryk, który się nazywał Jerzy Popiełuszko52), koledzy ze wszyst-
kich seminariów w Polsce zazdrościli nam arcybiskupa Kominka. Gdy 
jechałem na ojcowiznę moją, na Mazowsze, to tam, w ówczesnej diecezji 
płockiej, a teraz łomżyńskiej, wypytywali się o arcybiskupa Kominka. 
Mówili, że to jest ktoś wielki. Cieszył się przeogromnym autorytetem. 
Gdy z wojska przyjechałem na urlop i odwiedziłem arcybiskupa Komin-
ka, nie zapomnę tego, jak mnie wypytywał, jak nas traktują w wojsku. 
Wtedy nas nie rozpieszczali. Cały prymityw socjalizmu wychodził. Ja, 
gdybym wziął takich młodych chłopaków, których się uważa za wro-
gów socjalizmu, do wojska, wiedząc – bo oni podobno wiedzieli – że 
w seminarium jest reżim, to bym nie wprowadzał im reżimu, dałbym 
im wolną rękę – hulaj dusza! A oni nam zdrowo w tyłek dawali. To była 
taka prymitywna metoda. Wtedy szefem Głównego Zarządu Politycz-
nego Wojska Polskiego był nie kto inny, jak gen. Wojciech Jaruzelski53. 
Myśmy na własnej skórze przerabiali „mądrość” tego człowieka. To tak 
na marginesie. Na zajęciach politycznych nie jeden raz „politycy”54 da-
wali wyraz swojej „sympatii i miłości” do prymasa Wyszyńskiego, do 
kardynała Wojtyły i do arcybiskupa Kominka. Zresztą to był czas ob-
chodów millenium chrztu Polski i państwa polskiego. Pamiętam też 
kartkę, którą otrzymałem w wojsku właśnie od arcybiskupa Kominka. 
To był taki znak sympatii i odwagi. Po powrocie z wojska biskup się 
o nas troszczył. Bo należy pamiętać, że z naszego wrocławskiego semi-
narium brano kleryków do wojska od 1962 r. Łapano kleryków, chcąc 
dokuczyć arcybiskupowi Kominkowi. 

 5 2  Ks. Jerzy Popiełuszko odbywał służbę wojskową w jednostce w Bartoszycach w latach 
1966–1968 wraz z ponad 200 innymi klerykami z seminariów duchownych z całego 
kraju. Zob. E.K. Czaczkowska, T. Wiślicki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2004, 
s. 80–96. Por. ks. A. Lesiński, Służba wojskowa kleryków w PRL 1959–1980, Olsztyn 
2010, s. 60–67.

 5 3  Generał W. Jaruzelski pełnił funkcję szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska 
Polskiego w latach 1960–1965, następnie stając na czele Sztabu Generalnego. Zob. 
T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991. Władze państwowe i polityczne Polski we-
dług stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 364.

 5 4  Oficerowie polityczni.
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Ja nie pamiętam, żeby w historii Polski, tej powojennej – bo może 
wcześniej coś było – była tak wielka, mówię świadomie, ewangelizacja 
narodu. Wtedy w każdym zakładzie pracy dzięki propagandzie komu-
nistycznej mówiło się o Ewangelii, mówiło się o przebaczeniu. Lepszej 
roboty, takiej ewangelizacyjnej, nikt nie mógł zrobić. Zrobiła ją komu-
na. Zmusiła ludzi do zastanowienia się nad słowami Chrystusa. No i to 
jest zasługa kardynała Kominka. Ja powiem więcej – teraz, jako sta-
ry facet, widzę, że gdyby nie było kardynała Kominka we Wrocławiu 
– mówię to świadomie – to nie byłoby Jana Pawła II w Rzymie. Jestem 
święcie przekonany. Studiując w Warszawie, miałem możliwość poznać 
z bliska prymasa Wyszyńskiego. On bywał na każdej inauguracji roku 
akademickiego. Ponadto przez pół roku zastępowałem mojego kolegę 
w Laskach k. Warszawy w zakładzie dla niewidomych, gdzie prymas 
Wyszyński przybywał na takie wytchnienie, ucieczkę z Warszawy. To 
na dzień, to na dwa, na trzy. Wtedy sekretarzem był ks. Józef Glemp55. 
Ja tam mieszkałem w Laskach i niejeden raz tak z dość bliska widziałem 
wielkość prymasa Wyszyńskiego. „Książę Kościoła”, autorytet. Ale on 
nie wyjeżdżał na Zachód. Był jeden jedyny raz w Niemczech z kardy-
nałem Wojtyłą. A tak to nie wyjeżdżał. Na Zachód jeździł, kontakty 
z Zachodem, z episkopatami miał kardynał Kominek i to on pokazał 
Königowi i innym kardynałom niemieckim wielkość Wojtyły. A już 
jaką rolę na konklawe po śmierci Jana Pawła I odegrał kardynał Kö-
nig i kardynałowie niemieccy plus jeszcze kardynał Król56 ze Stanów 
Zjednoczonych, to nie jest tajemnicą, o tym się wie. Dlatego mówię, 
że gdyby nie kardynał Kominek, nie byłoby Jana Pawła II. Jestem co do 
tego święcie przekonany. 

 5 5  Kardynał Józef Glemp (ur. 1929) – biskup warmiński (1979–1981), arcybiskup war-
szawski (1981–2006) i gnieźnieński (1981–1992), prymas Polski (1981–2009), kape-
lusz kardynalski otrzymał w 1983 r. Zob. ks. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce 
w latach 965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000, s. 119.

 5 6  Kardynał John Krol (1910–1996) – syn polskich emigrantów, od 1953 r. biskup po-
mocniczy w Clevland, od 1961 r. arcybiskup metropolita Filadelfii; Kapelusz Kardy-
nalski otrzymał w 1967 r. O jego roli w wyborze kard. Karola Wojtyły na papieża zob. 
R. Skrzypczak, Za kulisami konklawe, „Uważam Rze” 2011, nr 39, s. 62–64.
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Rev. Andrzej Dziełak.
 “If it had not been  

for Cardinal Kominek, 
there would not have 

been John Paul II”. 
 A recollection of 

 Bolesław Kominek  
and the Address  

of the Polish Bishops  
to Their German 

Brothers

Edited by 
Piotr Sroka

An account given by Rev. Andrzej Dziełak is one of over a dozen 
such narratives written down for a scientific conference “Car-
dinal Kominek – a forerunner of the Polish-German reconcilia-
tion” which was organized by The Memory and Future Institute 
(Wrocław, 4th December 2008). These conference documents give 
us insight into circumstances and consequences of the Polish 
bishops addressing the German bishops. In some parts, these doc-
uments are focused in the narrative of Rev. Andrzej Dziełak, who 
in 1965 was a clerical student in the Higher Seminary in Wrocław. 
For contemporary clerics Cardinal Kominek was an indisputable 
authority, both moral and intellectual. Every Saturday during 
a seminary meeting he would share with them his observations on 
the situation of the Catholic Church in those days in Poland and 
abroad, and on complex relations with the communist state. Still, 
the Pastoral Letter of the Polish bishops to the German bishops 
turned out to be a huge surprise to the Catholic clergy of Wrocław, 
especially since at the beginning they did not have the text of the 
document at their disposal. Rev. Dziełak admits that at the be-
ginning the message conveyed in the Letter was received with re-
luctance by a great part of the congregation. This was due to the 
recent war and a successful propaganda of the communist govern-
ment. However, right from the beginning, clerics had no doubts 
as to the identity of the author of the groundbreaking document 
– they knew that it was prepared by a bishop of Wrocław who was 
the most knowledgeable person in the Episcopate regarding Ger-
man issues.



Wstęp
W myśl V rozdziału dekretu o stanie wojennym, antydatowanym na 
12 grudnia 1981 r., miały zostać podjęte środki prewencyjne w stosun-
ku do obywateli polskich, którzy ukończyli 17 lat, a co do których „ze 
względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione po-
dejrzenie, że pozostając na wolności nie będą przestrzegać porządku 
prawnego albo prowadzić będą działalność zagrażającą interesom bez-
pieczeństwa lub obronności państwa”1. Dla władz PRL jedną z takich 
osób był niespełna 18-letni uczeń XIV Liceum Ogólnokształcącego we 
Wrocławiu – Przemysław Lazarowicz, któremu zarzucano m.in. „nie-
odstąpienie od działalności związkowej”. Najwyraźniej fakt, że liceali-
sta siłą rzeczy nie mógł należeć do „Solidarności”2, nie miał większego 
znaczenia. 

 1  Dekret o stanie wojennym z 12 XII 1981 r. (Dz.U. 1981, nr 29, poz. 154).
 2  W myśl § 5 statutu NSZZ „Solidarność” z 1980 r. członkiem związku, spośród wszyst-

kich uczniów szkół średnich, mogli być jedynie uczniowie „przyzakładowych szkół 
zawodowych świadczących pracę na rzecz zakładu pracy lub pobierających naukę 
zawodu”.
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Przemysław Lazarowicz pochodzi z rodziny o patriotycznych tra-
dycjach. Jego dziadek – mjr Adam Lazarowicz, ps. „Klamra” – był żoł-
nierzem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, a po wojnie m.in. 
zastępcą prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Nie-
zawisłość. Został zamordowany przez komunistów w mokotowskim 
więzieniu 1 marca 1951 r.3 Ojciec – Zbigniew Lazarowicz – również 
działał w ZWZ-AK i WiN4, był także aktywnym członkiem „Soli-
darności”. Brat – Romuald Lazarowicz5 – był jednym z najbliższych 
współpracowników Kornela Morawieckiego6, twórcy „Solidarności 

 3  Zob. np. Lazarowicz Adam Kalikst (1902–1951), [w:] T. Balbus, Ludzie podziemia AK- 
-WiN w Polsce południowo-zachodniej (1945–1948), t. I, Wrocław 2003, s. 160–164; 
Z. Lazarowicz, „Klamra” – mój ojciec, Wrocław 2009.

 4  Zbigniew Lazarowicz (ur. 1925) – od stycznia 1942 r. żołnierz ZWZ; w latach 1945–
1947 ukrywał się, działacz WiN. Od 1980 r. członek „Solidarności”. Współtwórca 
podziemnej struktury wydawniczej; kolporter i drukarz wydawnictw podziemnych. 
W stanie wojennym internowany w Nysie. Lazarowicz Zbigniew (1925), [w:] T. Bal-
bus, op. cit., s. 165–166; A. Adamski, Zbigniew Lazarowicz, [w:] Encyklopedia Soli-
darności, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Zbigniew_
Lazarowicz, dostęp: 28 IV 2011 r.

 5  Romuald Lazarowicz (ur. 1953) – od 1979 r. bibliotekarz-archiwista w Instytucie Me-
teorologii i Gospodarki Wodnej. Od 1978 r. związany z opozycją. Od 1980 r. członek 
„Solidarności”. Kolporter i redaktor licznych pism niezależnych, m.in. „Biuletynu Dol-
nośląskiego” i „Z dnia na dzień” (od 13 XII do V 1982 r. redaktor naczelny). Od 13 XII 
1981 r. współorganizator struktury wydawniczej RKS „S” Dolny Śląsk. W czerwcu 
1982 r. współzałożyciel „Solidarności Walczącej”. Współtwórca radia SW. Od 2002 r. 
redaktor naczelny „Opcji na Prawo”. Zob. M. Łątkowska, A. Adamski, Romuald Laza-
rowicz, [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, s. 246. 

 6  Kornel Morawiecki (ur. 1941) – doktor fizyki, w latach 1963–1981 oraz 1993–2009 
pracownik naukowy wrocławskich uczelni. Od 1968 r. związany z opozycją; od 
1979 r. w redakcji „Biuletynu Dolnośląskiego”, następnie redaktor naczelny tego pis-
ma; od 1980 r. w „Solidarności”; szef Regionalnej Komisji Zjazdowej oraz delegat 
na I Krajowy Zjazd Delegatów; jeden z inicjatorów Posłania do ludzi pracy Europy 
Wschodniej; od 13 XII 1981 r. ukrywał się; organizator podziemnej struktury dru-
karskiej i kolportażowej Regionalnego Komitetu Strajkowego; od czerwca 1982 r. 
twórca i lider Solidarności Walczącej; zatrzymany 9 XI 1987 r., następnie deporto-
wany z kraju; nielegalnie wrócił do Polski w sierpniu 1988 r. i pozostawał w ukryciu 
do czerwca 1990 r.; założyciel Partii Wolności; dwukrotnie – w latach 1990 i 2010 
– kandydat na urząd Prezydenta RP (w 1990 r. nie zebrał wymaganych 100 tys. pod-
pisów). Zob. np. G. Kowal, Kornel Morawiecki – twórca „Solidarności Walczącej”, 
[w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, 
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Walczącej”7. Wydaje się, że Przemysław, dorastając w takiej atmosferze, 
nie miał innego wyjścia, jak tylko od najmłodszych lat ściśle związać 
swoje życie z działalnością konspiracyjną. Przeplatała się ona z tym 
wszystkim, czego doświadcza każdy nastolatek – szkołą, życiem towa-
rzyskim, pierwszą miłością…

Po zwolnieniu z internowania Lazarowicz ukończył szkołę, zdał 
maturę, a następnie skończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim 
na kierunku administracja. Obecnie prowadzi własną działalność go-
spodarczą oraz jest pracownikiem biura obsługi prawnej banków i firm  
leasingowych.

Poniższa relacja jest przede wszystkim zapisem wspomnień Przemy-
sława Lazarowicza z okresu jego internowania, osadzoną w szerszym 
kontekście działalności opozycyjnej i funkcjonowania w komunistycz-
nej szkole. Warto zaznaczyć, że mimo umieszczenia w ośrodkach od-
osobnienia stanu wojennego 85 uczniów szkół średnich8, jest to bodaj 
jedyna publikowana relacja internowanego licealisty.

Wrocław 2011, s. 283–295; K. Morawiecki, Kornel: Z przewodniczącym Solidarności 
Walczącej Kornelem Morawieckim rozmawia Artur Adamski, Wrocław 2007.

 7  „Solidarność Walcząca” – podziemna, antykomunistyczna organizacja założona 
w czerwcu 1982 r. przez osoby skupione wokół Kornela Morawieckiego. Zob. np. 
Ł. Kamiński, G. Waligóra, Solidarność Walcząca, [w:] NSZZ „Solidarność”, t. II, 
Warszawa 2010, s. 453–503; Ł. Kamiński, J. Tyszkiewicz, Lata 1956–2005, [w:] Dolny 
Śląsk. Monografia historyczna, red. W. Wrzesiński, Wrocław 2006, s. 748, 752, 759; 
J. Pietraszko, Terroryści i oszołomy, Wrocław 2007; A. Znamierowski, Zaciskanie 
pięści. Rzecz o „Solidarności Walczącej”, Paris 1988; Solidarność Walcząca w doku-
mentach, t. I, wybór, wstęp i oprac. Ł. Kamiński, W. Sawicki, G. Waligóra, Warszawa 
2007. 

 8  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN) BU, 1585/1061, k. 179–181 
(podaję za: T. Kozłowski, J. Olaszek, Internowani w stanie wojennym. Dane staty-
styczne, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2 (16)/2010).
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Relacja Przemysława Lazarowicza9

Urodziłem się w 1964 r. i 1 lipca 1982 r. miałem skończyć 18 lat. Ale 
zanim to się stało, zostałem, na niedługi czas 3 tygodni, przymknięty. 

Moja działalność opozycyjna nie była wielka. Ja po prostu byłem 
bratem swojego brata Romualda, który był redaktorem „Biuletynu 
Dolnośląskiego”10 i redaktorem naczelnym „Z dnia na dzień”11. To dru-

 9  AOPiP, Relacja Przemysława Lazarowicza, akcesja, sporządzona 10 II 2011 r. przez 
G. Kowala. Wywiad z Przemysławem Lazarowiczem został przeprowadzony w jego 
mieszkaniu we Wrocławiu. Podstawą wywiadu była seria pytań dotyczących okresu 
internowania świadka w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie, jednak relacja zosta-
ła sporządzona w atmosferze nieformalnej rozmowy.

 1 0  „Biuletyn Dolnośląski” – pismo wydawane od czerwca 1979 do 1990 r. Początko-
wo organ wrocławskiego Klubu Samoobrony Społecznej, następnie wydawane przez 
grupę związaną z Kornelem Morawieckim – od czerwca 1982 r. przez Solidarność 
Walczącą. Zob. Sz. Rudka, Poza cenzurą. Wrocławska prasa bezdebitowa 1973–1989, 
Warszawa–Wrocław 2001, s. 33 i passim.

 11  „Z dnia na dzień” – pismo wydawane od lutego 1981 do 1990 r. początkowo przez 
MKZ/ZR, następnie przez RKS „S” Dolny Śląsk; pierwszy podziemny numer, reda-
gowany przez Romualda Lazarowicza, ukazał się z datą 14/15 XII 1981 r. Zob. Sz. 
Rudka, op. cit., s. 13 i passim.

Przemysław lazarowicz z przyszłą żoną anettą Berling, wiosna 1981
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gie pismo było kontynuacją pisma Zarządu Regionu jeszcze sprzed sta-
nu wojennego (już 13 grudnia został wypuszczony pierwszy numer). To 
była grupa ludzi związanych z Kornelem Morawieckim – przyjacielem 
domu – którego ostatni raz przed stanem wojennym widziałem chyba 
12 grudnia. Właśnie tego dnia zepsuł mu się samochód na naszym po-
dwórku, a my pomagaliśmy mu go wypchać12. Następny raz spotkałem 
go 17 stycznia. I kompletnie go nie poznałem, tak był zmieniony (i bar-
dzo dobrze!). A spotkanie miało miejsce przy ul. Pasteura – u moich ro-
dziców. Przyszła moja koleżanka, Magda Kamocka13, i przyprowadziła 
Kornela – krótko ostrzyżonego blondyna – pod rękę. A kiedy ostatni raz 
go widziałem był czarny z brodą. Otworzyłem drzwi i go nie poznałem 
– mimo, że wiedziałem, że ma przyjść. Następnie miałem stać na ulicy 
jako obstawa. A tego właśnie dnia, moja dziewczyna miała urodziny i ja 
tak czekałem, kiedy to spotkanie się skończy. Potrwało godzinę, może 
półtora i  mogłem pójść na urodziny przyszłej żony.

Romek i jego żona Helenka14 byli zaangażowani w działalność opo-
zycyjną jeszcze sprzed Sierpnia. Początkowo głównie w „Biuletynie 
Dolnośląskim”, no a później w gronie, które tworzyło Solidarność Wal-
czącą. Ja w związku z tym zajmowałem się drobnym kolportażem i pra-
cami technicznymi przy składaniu „Biuletynu Dolnośląskiego”, za cza-
sów pierwszej „Solidarności” i stanu wojennego. Przy każdym numerze 
robiłem drobną korektę i składanie tekstów. To wszystko odbywało się, 
patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, prymitywnymi metodami. Nie 
było komputerów, używało się zwykłych korektorów. Wykonywałem 

 1 2  Dzięki awarii samochodu i braku możliwości powrotu do swojego mieszkania Kor-
nel Morawiecki uniknął zatrzymania w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Następnie, 
przez niemal 6 lat, pozostawał nieuchwytny dla SB. Zob. Relacja H. Łukowskiej Kar-
niej, [w:] E. Kondratowicz, op. cit., s. 80–81; K. Morawiecki, op. cit., s. 161–162, 167.

 1 3  Według relacji świadka: Magda Kamocka – starsza koleżanka Przemysława Lazaro-
wicza z grupy młodzieżowej KIK. 

 1 4  Helena Lazarowicz (ur. 1956) – od 1979 r. związana z opozycją. Od września 1980 r. 
drukarz małej poligrafii MKZ i ZR „Solidarności” we Wrocławiu. Kolporterka wy-
dawnictw niezależnych. Od 13 grudnia związana z RKS „S” Dolny Śląsk; maszynistka 
w redakcjach pism bezdebitowych; W okresie czerwiec–wrzesień 1982 r. współpra-
cownik Radia Solidarność Walcząca. Od 1995 r. prowadzi własną firmę wydawniczą 
Lena. A. Adamski, Helena Lazarowicz, [w:] Encyklopedia Solidarności, http://www.
encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Helena_Lazarowicz, dostęp: 4 V 
2011 r.
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Przez bliskość mojego brata byłem niejako w centrum wydarzeń. Nie 
dzięki jakimś swoim zasługom, tylko po prostu tak się ułożyło. W tym 
czasie byłem bardzo mocno zakochany w mojej przyszłej, a obecnie 
od ponad ćwierć wieku, żonie. Chodziliśmy razem do klasy. Także ja 
większość czasu poświęcałem jednak na to, czym normalnie zajmuje 
się nastolatek, czyli chodzeniem na randki. Natomiast to wszystko ja-
koś przeplatało się z podziemiem. To były takie, że tak powiem, bardzo 
romantyczne czasy. I akurat czas mojego dojrzewania. Byłem rok przed 
maturą i czas kształtowania się mojej osobowości przypadał na okres 
stanu wojennego. Wycisnęło to na mnie bardzo silne piętno psychiczne 
i wydaje mi się, że miało największy wpływ na to, jak dzisiaj postrze-
gam świat.

Przemysław lazarowicz w towarzystwie koleżanek z klasy, 17 I 1982 r.

takie drobne prace usługowe. W tym czasie, w styczniu 1982 r., zrobi-
łem prawo jazdy. Zatem jak trzeba było coś gdzieś zawieźć, przywieźć, 
np. matrycę, to ja to robiłem. 
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Sprawa mojego zatrzymania zaczęła się w poniedziałek, 26 kwietnia 
1982 r., kiedy po południu jeździliśmy z ojcem na zmianę po odbiór 
ulotek do punktu kolportażowego przy ul. Krzywickiego we Wrocła-
wiu. Tę bibułę kolportowaliśmy później po zaprzyjaźnionych zakładach 
pracy. Ja roznosiłem wśród kolegów szkolnych, ojciec u siebie w pracy. 
Po ulotki przychodził do naszego domu także nasz sąsiad, szef „Soli-
darności” w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych15. Do-
starczaliśmy je także do Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawo-
dowej. Punkt przy ul. Krzywickiego od początku nam się nie podobał, 
bo był zorganizowany tak, jak w filmach sensacyjnych. Umieszczenie 
punktu kolportażowego w domku jednorodzinnym samo w sobie było 
błędem, bo każdy wchodzący mógł być obserwowany przez sąsiadów. 
Na dodatek po bibułę można było zjawiać się wtedy, kiedy na balkonie 
był wywieszany ręcznik. Mogło to zastanowić każdego, kto raz, drugi 
czy trzeci widział sytuację, gdy wiesza się ręcznik i wchodzi ktoś do 
domu. Jak już zwróciliśmy uwagę, że powinno się to odbywać w innym 
miejscu, to niestety okazało się, że było już za późno. Nie zdążyliśmy 
się stamtąd wycofać. Mieszkanie wpadło, bo dwaj bracia16 kolportujący 
ulotki, pokłócili się. Jeden „zakablował” drugiego. Więc do bzdurnej 
organizacji i złego miejsca, doszła jeszcze sytuacja z niesnaskami ro-
dzinnymi.

I 26 kwietnia, kiedy ojciec pojechał po tę bibułę i dłuższy czas się nie 
zjawiał, wiedziałem, że już coś dzieje się nie tak. Ulica Krzywickiego 
jest niedaleko od ul. Pasteura, przy której wtedy mieszkaliśmy. Poszed-
łem więc w tamtą stronę i z daleka obszedłem ów dom. Nie widziałem 
samochodu ojca, który powinien być zaparkowany gdzieś w okolicy. 
Natomiast w kuchni domu, tam gdzie odbieraliśmy bibułę, widziałem 
mężczyznę jedzącego jabłko. I to było wszystko, co zauważyłem. Wie-
działem, że ojciec prawdopodobnie wpadł. Bo skoro nie ma samocho-
du, a pojechał tylko w to miejsce, no to dzieje się coś złego. Zacząłem 
wracać w stronę domu. W tym czasie widziałem, jak w stronę ul. Mło-
dej Gwardii17, na most Szczytnicki, jechała kolumna suk18. I to mnie 

 1 5  Według relacji świadka: Andrzej Gajewski.
 1 6  Według relacji świadka: Łotoccy.
 17  Obecna al. Różyckiego.
 1 8  Suka – pejoratywne określenie samochodu milicyjnego marki Nysa.
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przeraziło, bo wiedziałem, że niedaleko, przy ul. Karłowicza, jest za-
konspirowany lokal, w którym urzęduje m.in. mój brat, gdzie mieści 
się redakcja „Z dnia na dzień” (później ten lokal wykorzystywano też 
do innych celów). W środku budynek wyglądał jak w filmach o wojnie. 
Zakonspirowane, wygłuszone lokale – coś nieprawdopodobnego. Tak 
jakby ziemia lekko zaczęła mi się usuwać spod nóg. Chwała Bogu osta-
tecznie okazało się, że ten przejazd suk był przypadkowy.

Wiedziałem, że dzieje się coś niedobrego. Doszedłem do domu 
i wszystko, co było niebezpieczne, usunąłem do skrytki, którą mieliśmy 
niedaleko mieszkania. Jak się później okazało – nie wszystko. Przed 
22.00 był dzwonek do drzwi. Miałem już wtedy zasunięty łańcuch. Kie-
dy otworzyłem drzwi, okazało się, że to Służba Bezpieczeństwa. Chcia-
łem przymknąć drzwi, bo miałem zamiar otworzyć... W tym czasie 
„bezpiecznik”19 wsadził już nogę w drzwi uniemożliwiając mi zamknię-
cie, więc się chwilę szarpaliśmy. W końcu przekonałem go, że jak nie 
wyciągnie nogi, to mu nie otworzę i będzie musiał wyważać drzwi.

Za chwilę rozpoczęła się rewizja. Niestety okazało się, że pod fote-
lem w moim pokoju tego dnia po południu mój drugi brat, Mariuszek 
– o czym nie zdążyłem się dowiedzieć – wsadził paczkę ze zdjęciami 
plakatu „Niech się święci 3 maja!”, czy coś takiego (co w tym czasie 
też było bardzo ścigane). W pośpiechu czyściłem mieszkanie z różnych 
innych – groźniejszych – rzeczy, ale o tym akurat nie wiedziałem. A to 
leżało pod fotelem. Wystarczyło go odsunąć. Brat na chwilę położył, bo 
za chwilę miał zabrać, nawet nie było powodu, żeby to chować. Zresztą 
to była stosunkowo niewinna rzecz, tylko ilość była dosyć duża. Tych 
ulotek (sfotografowanych plakatów) było ponad 300, było więc widać, 
że jest to przygotowane do kolportażu, do rozrzucania. Rewizja trwa-
ła ponad godzinę. W tym czasie było kilka zabawnych momentów. Na 
przykład moja babcia20, która była miłośniczką poniedziałkowego Te-
atru Telewizji21 powiedziała, że ona najpierw obejrzy teatr, a później 
wpuści ich do swojego pokoju. I „bezpieczniacy” to uszanowali [śmiech 

 1 9  Bezpiecznik – jedno z pejoratywnych określeń funkcjonariusza Służby Bezpieczeń-
stwa.

 2 0  Janina Radzikowska.
 2 1  Teatr Telewizji – tutaj: potoczna nazwa programów telewizyjnych produkowanych 

przez instytucję Teatr Telewizji (działającą w ramach TVP) i emitowanych na ante-
nie TVP.
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– dop. G.K.]. Pokój babci został zrewidowany po zakończeniu Teatru 
Telewizji, który babcia, wtedy już ponad 80-letnia i niedosłysząca, 
obejrzała sobie w spokoju.

Zabrano mnie z mieszkania, powiedziawszy matce22, która była 
w ciężkim szoku, że idę tylko w celu podpisania protokołu rewizji, że 
nie mogę tego zrobić na miejscu i że za chwilę wrócę do domu. Na 
komendę23 byłem przewieziony nieoznakowaną wołgą, siedząc między 
dwoma „bezpiecznikami”. To wszystko wydawało mi się dosyć egzo-
tyczne. Czułem się, jakbym występował w filmie. Dojechaliśmy na 
ul. Muzealną24 i poszliśmy na samą górę budynku komendy. I tam by-
łem przesłuchiwany. Pamiętam, że w trakcie tej krótkiej rozmowy, bo ja 
nie miałem zamiaru dać się przesłuchiwać, zostałem pouczony, że jak 
nie przestanę się huśtać na krześle, to za chwilę „bezpiecznik” to krze-
sło mi wykopie i zlecę na ziemię. W czasie rozmowy podałem swoje 
personalia i na tym się skończyło – odmówiłem odpowiedzi na pytania. 
A pytali mnie m.in. o Uczniowski Komitet Odnowy Społecznej25 i wy-
dawane przezeń pisemko – „Ukosem”26. Pytali się, co ja o tym sądzę, 
czy ja w tym działałem... Mówili, że wiedzą, że ja w tym działałem. 
Nawet gdybym chciał im opowiadać, to nie miałem o tym pojęcia, bo 
w szkole nie byłem specjalnie zaangażowany w jakąś działalność przed 
stanem wojennym. No i oczywiście było pytanie „bezpieczników” o te 
trzeciomajowe zdjęcia. 

 2 2  Halina Lazarowicz.
 2 3  Świadek zamiennie używa nazwy Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych 

(WUSW) i  Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej. KW MO zostały przemia-
nowane na WUSW 1 VIII 1983 r., a więc już po zatrzymaniu świadka (zob.: P. Pio-
trowski, Organizacja i struktury aparatu bezpieczeństwa we Wrocławiu 1945–1990, 
[w:] Twarze wrocławskiej bezpieki, red. T. Balbus, P. Piotrowski, K. Szwagrzyk, 
Wrocław 2006, s. 27). W związku z tym za każdym razem, kiedy świadek wspomina 
o WUSW (a narracja dotyczy wydarzeń sprzed 1 VIII 1983 r.), w tekście nazwa ta jest 
zamieniona na KW MO.

 2 4  KW MO mieściła się przy ul. Podwale, na rogu ul. Muzealnej.
 2 5  Uczniowski Komitet Odnowy Społecznej – niezależna organizacja założona przez 

wrocławskich uczniów w 1980 r. Zob. Międzyszkolny Komitet Oporu, red. B. Soko-
łowska-Pabjan, M. Drozd, W. Kras, Warszawa 2010, s. 16.

 2 6  „Ukosem” – niezależne pismo wydawane przez Międzyszkolny Uczniowski Komitet 
Odnowy Społecznej; pierwszy numer pisma ukazał się 5 II 1981 r.; łącznie ukazało się 
8 numerów pisma, Sz. Rudka, op. cit., s. 240–241.
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Równo o północy znalazłem się „na dołku” Komendy Wojewódz-
kiej Milicji Obywatelskiej, czyli w areszcie. Samo zatrzymanie było dla 
mnie, kilkunastolatka, niewątpliwie dużym przeżyciem. Padały komen-
tarze w stylu: „Teraz już nie masz nazwiska, tylko ten numer” i na kartce 
wręczono mi jakiś numer. O północy wszedłem do dwuosobowej celi, 
w której dwa miejsca były już zajęte, ja byłem trzeci. Ułożyłem się na 
podłodze no i tyle było wrażeń pierwszego dnia. W celi przebywał ze 
mną, jak się później okazało, jeden zawodowy złodziej, który siedział za 
jakiś napad. Zajmował się, jak później słyszałem z komentarzy innych 
więźniów, również donoszeniem na swoich współwięźniów. No i drugi, 
robotnik. Już nie pamiętam z jakiego zakładu pracy. Ciężko przeżywał 
swoje zamknięcie, bo miał żonę i małe dzieci. Czuł się strasznie źle 
psychicznie.

Decyzja o internowaniu 

Przemysława lazarowicza
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Ja, mimo że miałem 17 lat, byłem stosunkowo oczytany i wytreno-
wany, więc dla mnie to było raczej ciekawe, niż straszne. I tak to po 
latach wspominam. Zresztą pamięć jest taka, że po latach pamięta się 
głównie rzeczy przyjemne, a słabiej złe.

Po dwóch dniach przebywania w KW MO przy Podwalu dostałem 
decyzję o internowaniu w Grodkowie. Mój ojciec – zamknięty w tym 
samym dniu – został internowany w Nysie. Byliśmy wiezieni do obozów 
internowania tym samym transportem, spotkaliśmy się w celi przej-
ściowej. Podczas transportu jechaliśmy razem. Ja wysiadłem wcześ-
niej w Grodkowie, ojciec pojechał do Nysy. Zresztą ojciec był wściekły 
z tego powodu, bo w tym samym czasie Jacek Kuroń razem z synem 
Maciejem internowani byli w tym samym ośrodku, w Białołęce27. A nas 
złośliwie rozdzielono, żeby ojciec nie miał wglądu w to, co się ze mną 
dzieje. Bo przecież on był głównym wówczas szkodnikiem. Źle wycho-
wywał dziecko. 

28 kwietnia była decyzja o internowaniu, a dzień później, w czwar-
tek, przewieziono mnie do obozu. Kiedyś, zanim nas zamknięto, kiedy 
przechodziliśmy z ojcem przez ul. Druckiego-Lubeckiego i ul. Muzeal-
ną, otworzyła się brama budynku Komendy Wojewódzkiej i wyjeżdżał 
jakiś samochód. Ojciec wtedy powiedział: „O, z tego właśnie podwórka 
mnie zabrano, jak bezpieka28 zamknęła mnie w 1947 r. Najpierw sa-
mochodem na pociąg i pociągiem do Warszawy”29. I na tym samym 
podwórku spotkaliśmy się z ojcem w dniu przewożenia nas do inter-
nowania, pakowania do więźniarki. Najpierw wszystkich wyprowadza-
no z cel i umieszczano celi przejściowej. I jak nazbierano tam chyba 
6 osób, to transport ruszał. W moim większość jechała do Grodkowa. 
Chyba tylko dwie osoby do Nysy, w tym ojciec. 

Przewiezienie do obozu internowania po pobycie na dołku przy 
Podwalu traktowałem jako wielką ulgę. Areszt przy Podwalu to był 
dramat. Było tam paskudnie. Ciemno, zablindowane okna. Żarówka, 
która świeciła się na okrągło (tylko na noc ją wyłączano). Panował taki 
półmrok (ja nie znoszę światła na pół gwizdka). Zimno. Na dodatek 

 2 7  Zob. J. Kuroń, J. Żakowski, PRL dla początkujących, Wrocław 1995, s. 241.
 2 8  Bezpieka – tutaj: funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
 2 9  Więcej na temat aresztowania Zbigniewa Lazarowicza: Z. Lazarowicz, op. cit., 

s. 220–235.
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cela dwuosobowa, ja byłem trzeci. Ale i tak w porównaniu z tym, jak 
to bywało w czasach stalinowskich, to warunki mieliśmy komfortowe. 
Natomiast strasznie dłużył się czas. To był właśnie dramat. Normalnie 
dzień, przy różnych zajęciach, upływa człowiekowi szybko. A w takim 
miejscu, gdzie nie ma się co ze sobą zrobić, można dostać szału. Ten 
złodziej uczył mnie, żeby chodzić, że ileś tam kroków w tę i z powro-
tem, i to jednak jakoś skraca czas. Posiłki dowożone z aresztu przy 
Świebodzkiej30 były zimne i wstrętne. Ćwiartka lub połowa chleba 
i taka jakaś zimna breja. Nie wiadomo, co to było. Czy zupa, czy bigos 
czy coś innego? Niezjadliwe zupełnie. Czarna niedobra kawa. Złodziej 
miał pieniądze na wypiskę, więc kupował herbatę. I tak walił połowę 
paczki herbaty do jednego kubka. Robił sobie taki więzienny czaj31.  

 3 0  Areszt Śledczy przy ul. Świebodzkiej 1 we Wrocławiu.
 3 1  Czaj – w gwarze więziennej bardzo mocna, przyrządzana w specjalny sposób herba-

ta. Ma właściwości silnie pobudzające.

Zawiadomienie o internowaniu Przemysława lazarowicza
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Podobno wszyscy więźniowie to robią. Do tego dosypywał jeszcze tro-
chę tytoniu z papierosa. I to sobie popijał.

Poza tym człowiek normalnie nie jest przyzwyczajony do załatwia-
nia się przy innych. A tam ten kibel… Dobrze, że kanalizacja przynaj-
mniej była, bo nie we wszystkich więzieniach jest. Podobno do tej pory. 
W każdym razie załatwiał się człowiek przy innych, co już jest upoka-
rzające. W ośrodku internowania ta tzw. bardaszka32 przynajmniej była 
oddzielona prześcieradłami.

No i taka beznadzieja. Nie wiadomo, jak długo będzie się siedziało. 
Kolacja była chyba o 16.00 i do 22.00, kiedy gaszono światło, już czło-
wiek nic nie jadł. I o 22.00 można się było położyć. Bo w ciągu dnia, 
jak zdarzyło mi się raz czy drugi położyć, to przychodził klawisz, który 
mówił, że jak jeszcze raz położę się w ciągu dnia, to on mi koc zabierze. 
Człowiek miał siedzieć, chodzić albo stać. Ale leżeć nie. To było takie 
denerwujące szykanowanie zupełnie bez sensu.

Przy Podwalu jest rewelacyjny dziedziniec z płaskorzeźbami przed-
stawiającymi żandarma w pikielhaubie goniącego złodzieja. A na doda-
tek na murze są ślady po kulach. Nie wiem, czy za niemieckich czasów 
rozstrzeliwano tam ludzi, czy nie. Może to przypadkowe dziury, ale ro-
bią takie nieprzyjemne wrażenie na spacerniku. Po latach niewiele się 
zmieniło. Teraz pracuję w biurze obsługi prawnej. Kiedyś byłem prze-
słuchiwany w Komendzie Miejskiej33 i widziałem to podwórko przez 
okno. Wygląda tak samo, jak dawniej.

Przewiezienie do ośrodka dla internowanych było znaczną ulgą 
w sprawach bytowych. W Grodkowie było małe więzienie dla mło-
docianych34. Opróżnione ze skazanych, przebywali tam wyłącznie  

 3 2  Bardaszka – prymitywna ubikacja. W Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie w celach 
znajdowały się w żaden sposób nieodseparowane od reszty pomieszczenia musz-
le klozetowe. Internowani, aby zapewnić sobie odrobinę prywatności, oddzielali je 
kotarami robionymi z koców lub z prześcieradeł. Por. AOPiP, Relacja Zygmunta Sta-
szewskiego, akcesja.

 3 3  Komenda Miejska Policji we Wrocławiu mieści się w tym samym kompleksie budyn-
ków, co dawna KW MO.

 3 4  Ośrodek Odosobnienia w Grodkowie został umiejscowiony w tamtejszym, XIX- 
-wiecznym, zakładzie karnym (od 1979 r. będącym Oddziałem Zewnętrznym Za-
kładu Karnego w Brzegu). Przed wprowadzeniem stanu wojennego więzienie to 
było placówką o złagodzonym rygorze. Ośrodek Odosobnienia funkcjonował tam 
od 24 XII 1981 do 14 XII 1982 r. Zob. G. Kowal, Ośrodek Odosobnienia dla interno-
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internowani. Skazani pełnili jedynie funkcje tzw. kalifaktorów, czyli 
podających jedzenie35. Najpierw umieszczono mnie w takiej sali, która 
później okazała się świetlicą i salą do odwiedzin dla rodzin. Po oko-
ło godzinie zostaliśmy wszyscy z tego transportu, w którym jechałem, 
rozdysponowani do poszczególnych cel. Kolega Zbyszek Aronowicz, 
który jechał razem ze mną, trafił do tej samej celi. Budynek był piętro-
wy, był oddział na parterze i oddział na piętrze. Ja trafiłem do pierwszej 
celi od strony ulicy na pierwszym piętrze. Z tymi z dołu nie mieliśmy 
bezpośredniego kontaktu.

W celi spotkałem jeszcze dwie osoby – Bohdana Jetza36, kierowcę 
z MPK, i Antka Roszaka37, jednego z pierwszych drukarzy korowskich, 
którego znałem jeszcze sprzed sierpnia 1980 r. 

Zbyszek Aronowicz był MPK-owskim kierowcą, który miał żonę 
i chyba dwójkę dzieci. Bał się o rodzinę, więc dosyć źle psychicznie 
znosił zamknięcie. I w końcu wyemigrował. Po prostu już nie zniósł tej 
opresji stanu wojennego.

Bohdan Jetz też był MPK-owskim kierowcą, ale z innej zajezdni. 
Chyba partyjnym. Zdaje się, że był tam nawet I sekretarzem POP38. 
Sierpniowy wybuch bardzo go zauroczył i stał się jednym z inicjatorów 
strajku w zajezdni na Grabiszyńskiej, a potem aktywnym działaczem 
„Solidarności”. I po wprowadzeniu stanu wojennego natychmiast, chy-
ba w styczniu, złapano go na ulicy i  zamknięto.

wanych w Grodkowie 1981–1982, mps, praca magisterska przygotowana pod kierun-
kiem prof. K. Kawalca obroniona w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wroc-
ławskiego w 2011 r., przygotowywana do druku.

 3 5  W Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie przybywało jednocześnie kilkunastu więź-
niów kryminalnych, tzw. funkcyjnych, G. Kowal, Ośrodek…

 3 6  Zob. AIPN Wr, 30/405, Akta internowania Bohdana Jetza.
 3 7  Antoni Roszak (ur. 1943, zm. 2008) – poeta, od 1. poł. lat 60. XX w. jeden z pierw-

szych członków polskiego ruchu hippisowskiego. W 1976 r. współzałożyciel pierw-
szej drukarni wydawnictwa Nowa w Warszawie, od 1978 r. drukarz pisma „Ro-
botnik” i „Podaj dalej”, od 1979 r. „Biuletynu Dolnośląskiego”. W latach 80. XX w. 
współpracownik „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”. Internowany w stanie 
wojennym. Zob. A. Adamski, Antoni Roszak, [w:] Encyklopedia Solidarności, http://
www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Antoni_Roszak, 

  dostęp: 28 IV 2011 r.; AIPN 30/525, Akta internowania Antoniego Roszaka.
 3 8  Podstawowa Organizacja Partyjna – najmniejsza struktura organizacyjna PZPR.
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 Antek Roszak siedział od pierwszego dnia. Zdeklarowany wróg sy-
stemu. Poeta, bardzo ciekawa osoba. Poznałem go w 1979 r. Kiedy od-
wiedziłem mojego brata, który mieszkał wtedy przy Podwalu, to Antek 
w kuchni drukował „Biuletyn Dolnośląski”. I tak się poznaliśmy. Zmarł 
trzy lata temu, mając 65 lat. Zupełnie bez formalnego wykształcenia, 
natomiast bardzo oczytany i inteligentny. Jeden z pierwszych hipisów 
we Wrocławiu. Urodzony w Dachau w 1945 r., z czego zawsze się bar-
dzo śmiał. Jego matkę wywieźli Niemcy i jak się urodził, to przeznaczy-
li go do zniemczenia. Ale w 1945 r. Amerykanie zajęli Monachium oraz 
wyzwolili KL Dachau39 i on wrócił do rodziny.

Kiedy do Grodkowa przyjechał Międzynarodowy Czerwony Krzyż, 
Antek miał akurat uszkodzony40 kręgosłup i był w takiej uprzęży. Pytali: 
„Gdzie rodzony?” – „W Dachau”. No to był przecież obóz koncentracyjny, 
a teraz go znowu trzymają w obozie [śmiech – dop. G.K.]. Często można 
go było spotkać w Rynku. Osoba dosyć charakterystyczna z wyglądu. Miał 
1,5 m wzrostu, a do tego był nałogowym alkoholikiem i takim wrocławskim 
kloszardem. Nie potrafił sobie ułożyć życia osobistego. Podobną osobą był 
Krzysiek Gulbinowicz41. Zresztą oni się znali, obydwaj niezwykle zasłużeni 
dla wrocławskiej opozycji. Tak samo – człowiek bez wykształcenia, nato-
miast bardzo inteligentny i błyskotliwy. A Antek – no nikt nie znał tak 
Verlaine’a czy Baudelaire’a, jak Antek Roszak. On potrafił to cytować, po-
trafił powiedzieć, co Pawlikowska-Jasnorzewska „zerżnęła” z Verlaine’a. No 
rewelacja po prostu. I sam pisał dobre wiersze. Mnie się podobały. Takie 
w stylu Ryszarda Krynickiego42. Też zwięzłe w formie i celnie trafiające. 

 3 9  29 IV 1945 r.
 4 0  W oryginale: złamany.
 4 1  Krzysztof Gulbinowicz (ur. 1956, zm. 2009) – pisarz. W latach 70. XX w. uczestnik 

ruchu hippisowskiego. Kolporter i drukarz niezależnych wydawnictw. Od 1979 r. 
drukarz i autor „Biuletynu Dolnośląskiego”. Od 1980 r. pracownik MKZ, a następ-
nie Zarządu Regionu „Solidarności”. Po 13 XII 1981 r. współorganizował strukturę 
poligraficzną RKS „Solidarności” Dolny Śląsk. Od 1982 r. w Solidarności Walczącej. 
W 1982 r. współzałożyciel Niezależnej Agencji Fotograficznej Dementi. Autor licz-
nych publikacji w prasie podziemnej. W latach 1990–2003 członek Partii Wolno-
ści. Zob. A. Adamski, Krzysztof Gulbinowicz, [w:] Encyklopedia Solidarności, http://
www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Krzysztof_Gulbinowicz, 
dostęp: 5 V 2011 r.

 4 2  Ryszard Krynicki (ur. 1943) – tłumacz, poeta i wydawca. Zaliczany do poetów Nowej 
Fali. Wraz z żoną prowadzi wydawnictwo a5.
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Wieczorami, kiedy gaszono światło i było ciemno, a my jeszcze nie 
spaliśmy, to leżeliśmy na pryczach i odbywały się takie nocne rodaków 
rozmowy. Były to dyskusje polityczne między Antkiem, który eduko-
wał wszystkich, a Zbyszkiem i Bohdanem, ciekawymi świata kierowca-
mi. Antek był bardziej oczytany i miał zdecydowanie większą wiedzę 
ogólną, w związku z tym ludzie z tego obozu wychodzili zazwyczaj na 
znacznie wyższym poziomie wiedzy, niż do niego trafiali.

Kiedy wychodziłem z internowania, Antek miał już gotowy tomik 
poezji i wiedząc, że ja za chwilę wyjdę, wręczył mi rękopis. I te wiersze 
zostały wreszcie wydane43. Trzy lata temu. Antek kilka dni przed swoją 
śmiercią dostał do ręki tomik swojej poezji.

Pierwsze moje wrażenie z tego obozu? Wyglądałem przez okienko ze 
świetlicy, do której nas dostarczono, na spacernik, który akurat był na 
podwórzu tego więzienia. I tam ktoś chodził na tym spacerniku. To było 
dla mnie takie egzotyczne. Nigdy wcześniej nie widziałem więzienia od 

 4 3  A. Roszak, Tylko do użytku wewnętrznego, Wrocław 2008.

apel do poetów 

autorstwa antoniego 

Roszaka przekazany 

Przemysławowi 

lazarowiczowi w dniu 

zwolnienia go 

z internowania
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środka. Wydawało mi się, że jest ktoś młodszy ode mnie. Myślałem: „A, to 
jeszcze ktoś w moim wieku jest”. Okazało się jednak, że ta osoba (Andrzej 
Jakubowicz – dziennikarz „Solidarności Dolnośląskiej”) ma faktycznie 25 
lat, a tylko bardzo młodą twarz. Faktycznie byłem najmłodszy, w związku 
z tym wzbudziłem duże zainteresowanie. Opiekował się mną, i to przez 
cały okres pobytu, zwłaszcza Krzysztof Seniuta44, adiunkt z Wydziału 
Prawa. Już nieżyjący.

W trakcie mojego pobytu w Grodkowie obóz wizytowali przedsta-
wiciele Międzynarodowego Czerwonego Krzyża ze Szwajcarii. Seniuta 
kazał mi się zjawić na rozmowę z nimi i tę rozmowę tłumaczył. Oni wy-
pytywali o to, ile mam lat i o warunki pobytowe. Pamiętam, że mówi-
łem, że nie było żadnej podstawy do zamknięcia mnie (bo te zdjęcia nie 
były żadną podstawą) i gdyby było cokolwiek, do czego władza mogłaby 
się przyczepić, to po prostu siedziałbym w areszcie z jakąś sprawą kar-
ną. A ponieważ niczego nie było, no to nie było też możliwości innego 
mnie zatrzymywania i uważam, że siedzę bezprawnie. Natomiast oni 
jakby nie chcieli słuchać o przyczynach zamknięcia, to ich nie inte-
resowało. Oczywiście ja to rozumiem. Tylko warunki pobytowe i mój 
wiek. Okazało się, że nie mam skończonych 18 lat. I faktem jest, że oni 
interweniowali w mojej sprawie. I podobno to zadecydowało o tym, że 
bardzo szybko, po 3 tygodniach, wyszedłem. To wyjście też było takim 
zaskoczeniem. Było to równo 3 tygodnie później, też w poniedziałek. 
Po obiedzie leżałem sobie na pryczy i chyba się uczyłem. Nagle dosta-
łem informację, że mam zejść do naczelnika45. No i okazało się, że jest 
decyzja o zwolnieniu mnie z ośrodka internowania. To było 17 maja.

 4 4  Świadek konsekwentnie używa imienia Krzysztof, mówiąc o Aleksandrze Seniucie. 
Aleksander Seniuta (ur. 1930, zm. 1998). W czasie okupacji uczestnik tajnych kom-
pletów we Lwowie i członek Szarych Szeregów. W 1950 r. założyciel we Wrocławiu 
podziemnej organizacji pn. Armia Krajowa. Aresztowany i skazany na 14 lat więzie-
nia. Zwolniony w 1956 r. Od 1962 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Od 1980 r. w „Solidarności”. Internowany w stanie wojennym. Po zwolnieniu 
udał się na emigrację. Działacz Biura Koordynacyjnego „Solidarności” w Brukseli. 
Zob. W. Trębacz, Aleksander Eugeniusz Seniuta, [w:] Encyklopedia Solidarności, 
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Aleksander_Seniu-
ta, dostęp: 28 IV 2011 r.; AIPN 30/532, Akta internowania Aleksandra Krzysztofa 
Seniuty.

 4 5  Komendantem Ośrodka Odosobnienia w Grodkowie w tym czasie był por. Zenon 
Michalak.
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A przez te 3 tygodnie miałem bardzo dużo ciekawych i miłych dla 
mnie, z perspektywy lat, wrażeń. Zestaw ludzi był bardzo ciekawy. Od 
delegata na IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR, przez dyrektora drukarni we 
Wrocławiu, do jakichś wiecznych opozycjonistów, jak Antek Roszak. 
Przez pracowników uczelni po robotników. Chyba największa była gru-
pa robotników z wrocławskich zakładów pracy. 

Mnie jako 17-latka zachwyciło to, kogo ja tam widziałem, z kim mo-
głem porozmawiać. Wielu obecnych tam ludzi znałem wcześniej ze 
słyszenia, z czytania, m.in. kolegę z klasy mojego brata, późniejszego 
prezydenta miasta, Stanisława Huskowskiego46 (zresztą znałem go już 
wcześniej). A po wyjściu z internowania, pół roku później, Huskowski 
zaczął uczyć mnie w szkole fizyki. Przy czym był do bólu uczciwy. Fi-
zyka nie była moim ulubionym przedmiotem i pierwszy raz groziła mi 
lufa na półrocze. Tylko klasówka poprawkowa jakoś mnie wyratowała. 
I to właśnie u człowieka, z którym byłem prywatnie na „ty”, o mało co 
przyszłoby mi siedzieć w szkole o rok dłużej.

Pamiętam też Romana Kloca47 z Zarządu Regionu. On był dość za-
dufany w sobie. Inny – Artur Gadzała48. To była osobliwa postać, która 
w ogóle nikogo w środowisku nie znała i nigdy nie była zaangażowana 
w działania „Solidarności”. Twierdził, że pędził bimber. Podobno to był 

 4 6  Stanisław Huskowski (ur. 1953). Od 1978 r. związany z opozycją; od 1980 r. członek 
„Solidarności”, m.in. rzecznik Zarządu Regionu i delegat na I Krajowy Zjazd „Soli-
darności”; poszukiwany listem gończym w związku ze sprawą 80 mln dolnośląskiej 
„Solidarności”. Redaktor i kolporter wielu pism podziemnych, współorganizator ma-
nifestacji; w 1990 r. współzałożyciel Unii Demokratycznej; samorządowiec; w latach 
2001–2002 prezydent Wrocławia; od 2005 r. poseł na Sejm RP. Zob. A. Klarman, 
Stanisław Huskowski, [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, 
s. 153; AIPN Wr, 30/390, Akta internowania Stanisława Huskowskiego.

 4 7  Roman Kloc (ur. 1940) – w latach 1964–1983 pracownik Wrocławskich Zakładów 
Elektronicznych Mera-Elwro; od 1983 r. na rencie inwalidzkiej; w sierpniu 1980 r. 
uczestnik strajku w Mera-Elwro, od września 1980 w „Solidarności”; m.in. członek 
Zarządu Regionu, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów oraz członek Krajowej Ko-
misji Wyborczej; internowany od 12 XII 1981 do 16 X 1982 r.; w 1989 r. członek Ko-
misji Założycielskiej „S” Regionu Dolny Śląsk i uczestnik przygotowań do wyborów 
4 VI 1989 r. Zob. A. Klarman, Kloc Roman, [w:] Encyklopedia Solidarności, http://
www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Roman_Kloc, dostęp: 11 V 
2011 r.; AIPN Wr, 30/416, Akta internowania Romana Kloca.

 4 8  AIPN Wr, 30/358, Akta internowania Artura Gadzały.
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cinkciarz. Różne głosy o nim chodziły. Według niektórych specjalnie 
go tu wsadzono, żeby kablował, ale mnie na to nie wyglądało. On nie 
wyciągał od nikogo żadnych informacji. Był sympatyczny. Nie ukrywał, 
kim jest, że nie jest związany z opozycją. Pamiętam, że kiedy spoty-
kało się go w mieście, to zawsze miał uwieszone na ramionach takie 
dwie ekstra „laski”. Zresztą w takim samym towarzystwie przyszedł po 
latach na spotkanie internowanych. Dziwna postać. Siedzieli ze mną 
też np. Jarosław Broda (teraz z zarządu miasta)49, Krzysztof Grzelczyk 
(były wojewoda)50, Piotr Starzyński (nieżyjący już)…51

W pierwszych dniach mojego internowania odbył się też ślub (zresz-
tą jedyny podczas mojego pobytu w Grodkowie). Nie jestem pewien, ale 
żenił się wtedy chyba Andrzej Jakubowicz. Ten architekt, co projekto-
wał m.in. lotnisko w Hong Kongu. On chyba niedawno zmarł. To było 
przeżycie. Odbywało się wszystko w przygotowanej na tę okazję sali wi-

 4 9  Jarosław Broda (ur. 1956). Od 1977 związany z opozycją. Kolporter i redaktor wielu 
pism niezależnych (m.in. od 9 numeru redaktor naczelny „Solidarności Dolnoślą-
skiej”; w stanie wojennym internowany; od 1983 r. współpracownik Solidarności 
Walczącej, od 1986 r. działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej i współpra-
cownik ruchu WiP; w 1989 r. współorganizator Solidarności Polsko-Węgierskiej; 
w latach 1990–1991 wicedyrektor Polskiego Radia Wrocław; w latach 1991–2001 
dyrektor wrocławskiego oddziału PWN; od 2001 r. dyrektor Wydziału Kultury 
w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Zob. AOPiP, sygn. AHM/523, Relacja Jarosława 
Brody; A. Adamski, Jarosław Broda, [w:] Encyklopedia Solidarności, http://www.
encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jaros%C5%82aw_Broda, dostęp: 
27 V 2011 r.; AIPN Wr, 30/323, Akta internowania Jarosława Brody.

 5 0  Krzysztof Grzelczyk (ur. 1958). W latach 1966–1976 w ZHP; w latach 1976–1978 
w SZSP; Od 1978 r. związany z wrocławskim SKS i ROPCiO, następnie KSS Ziemi 
Dolnośląskiej; w październiku 1980 r. współzałożyciel NZS w INP UWr; od wrześ-
nia 1980 r. związany z „Solidarnością”; internowany w stanie wojennym; w latach 
1985–1992 oraz 1993–1995 na emigracji; w latach 1991–1998 członek PC; w latach 
2005–2007 wojewoda dolnośląski; w latach 2003–2008 członek PiS. Zob. S. Krzy-
żanowska, W. Trębacz, Sprawa Operacyjnego Rozpracowania „Kaskader”, Wrocław 
2007; N. Rzepka, Krzysztof Grzelczyk, [w:] Encyklopedia Solidarności, http://www.
encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Krzysztof_Stanis%C5%82aw_
Grzelczyk, dostęp: 27 V 2011 r.; AIPN Wr, 30/376, Akta internowania Krzysztofa 
Grzelczyka.

 5 1  Piotr Starzyński (ur. 1950, zm. 1993). Współpracownik SKS i KOR; w stanie wojen-
nym internowany; współtwórca Ruchu Nowej Kultury. Zob. AIPN Wr, 30/557, Akta 
internowania Piotra Starzyńskiego.
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dzeń. Ślub był świecki, przyszedł urzędnik z Urzędu Stanu Cywilnego. 
Szczegółów nie pamiętam. Minęło już jednak prawie 30 lat. Niestety, 
jak się nie zapisuje od razu, to wiele rzeczy umyka. Ale człowiek jest 
leniwy52.

W ciągu kilku dni nauczono mnie otwierać cele łyżką. Bo wszyscy 
osadzeni byli zamykani w celach, które otwierano tylko na godzinę 
dziennie, kiedy wszyscy mogli pójść do świetlicy53. Natomiast resztę 
dnia zasadniczo powinni spędzać w swoich kilkuosobowych celach. 
Oczywiście nikt tego nie chciał respektować i klawisze nie radzili so-
bie z internowanymi. Kto tylko pod byle pretekstem był wypuszczany 
z celi, np. zgłaszał wyjście do lekarza, natychmiast z kieszeni wyciągał 
łyżkę, którą błyskawicznie otwierał zamek pierwszej z brzegu celi. Z tej 
celi natychmiast wychodziło kilku następnych internowanych i otwie-
rało pozostałe. I taka zabawa trwała przez cały trzytygodniowy okres 
mojego pobytu w Grodkowie. Czasami konsekwencją takiego zachowa-
nia było np. odebranie paczek lub widzeń niektórym z internowanych. 
Wiem, że po moim wypuszczeniu była też taka duża bijatyka między 
klawiszami a internowanymi. 

Oprócz cel na każdym piętrze były świetlice z telewizorem, w któ-
rych można było grać w bilard. Za zgodą władz więziennych były pro-
wadzone kółka samokształceniowe. Odbywały się wykłady z historii 
Polski, wykłady gospodarcze, nauka języków obcych… Zajęcia z języka 
angielskiego prowadził ówczesny szef NZS-u we Wrocławiu, Włodek 
Biały54. A ponieważ ja uczyłem się wtedy angielskiego w szkole średniej, 

 5 2  Porównaj np. opis ślubu Piotra Załuskiego – AOPiP, Relacja Piotra Załuskiego, akcesja.
 5 3  Czas, na jaki otwierano cele w Grodkowie był zmienny. Na przykład od lipca cele 

zamykano tylko na noc, a od sierpnia były otwarte już całą dobę (zob. np. J. Sanocki, 
Za oknem mur, kolczasty drut... Wspomnienia z obozów stanu wojennego, Nysa 2008, 
s. 36; AIPN BU, 529/29, Notatka służbowa z dokonanych ustaleń w Ośrodku Od-
osobnienia w Grodkowie w związku z teleksem Komendanta Wojewódzkiego MO 
w Opolu, 9–10 VIII 1982 r., k. 175; ibidem, Protokół z wizytacji Ośrodka Odosob-
nienia w Grodkowie w 29 IX 1982 r., Warszawa, 11 X 1982 r., k. 165. Por. też relacje 
internowanych w Grodkowie, Internowani w Uhercach II (16 sierpnia – 23 grudnia 
1982 r.), zebrali i oprac. A. i M. Perlakowie, red. J. Maliniak, Wrocław 2010). 

 5 4  Włodzimierz Biały był przewodniczącym wrocławskiego NZS od kwietnia 1981 r. 
Zob. J. i K. Popińscy, Od SKS do NZS. Niezależne Zrzeszenie Studentów we Wroc-
ławiu 1980–2010, Wrocław 2010, s. 135–136; AIPN Wr, 30/315, Akta internowania 
Włodzimierza Białego.
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więc wychodziło mi to najlepiej, bo wszyscy pozostali przypominali 
sobie ten język gdzieś sprzed lat. Powszechna znajomość angielskiego 
była wówczas na znacznie niższym poziomie, niż obecnie. W każdym 
razie byłem zadowolony, bo choć na sprawdzianach, które urządzał 
nam Włodek, robiłem po 20 błędów i wypadały one fatalnie, to i tak 
były sukcesem w porównaniu do 60–70 błędów robionych przez pozo-
stałych.

Niektórych z internowanych co jakiś czas wyprowadzano na prze-
słuchania. Niektórym proponowano wyjazd za granicę, co spotykało 
się z raczej powszechną niechęcią. Decydowali się na to tylko nieliczni. 
Nie było to dobrze widziane przez pozostałych, uważano to za rodzaj 
rejterady. Ale przecież zdarzały się różne okoliczności losowe i nale-
żało to zrozumieć. Niektórzy ludzie mieli małe dzieci, żony bez pracy 
i jakoś to życie chcieli sobie ułożyć.

W ośrodku internowania najbardziej uderzyło mnie to, że wszyscy 
tam zamknięci od początku stanu wojennego zupełnie nie zdawali so-
bie sprawy z grozy sytuacji, która jest na zewnątrz. Ja przez te parę mie-
sięcy stanu wojennego zdążyłem się naoglądać czołgów na ulicy, gazo-
wania ludzi, powszechnego strachu społecznego. Natomiast ci wszyscy, 
co siedzieli od początku stanu wojennego, dalej żyli jakby w „karnawale 
Solidarności” sprzed stanu wojennego. Oni mieli zupełnie inny obraz 
rzeczywistości od tej, która faktycznie była. Zwłaszcza ci, co nie byli 
wypuszczani na przepustki (bo niektórzy czasami wychodzili na prze-
pustki). W ośrodku była większa wolność i swoboda, niż na zewnątrz. 
Zresztą mnie też bardzo dziwił odbiór tego, co się dzieje, przez osoby, 
które przyjeżdżały na widzenia. Jak moja dziewczyna stanęła pod celą 
więzienną nie mogłem zrozumieć, dlaczego ona ryczy. No łzy jej ciek-
ną, nie może się pohamować, kiedy mnie wesoło, fajnie i dobrze było, 
nic się nie działo. Dopiero, kiedy wypuszczono mnie z internowania 
i jeździłem później z mamą i rodzeństwem na odwiedziny do Nysy, 
gdzie siedział tato... Jak stanąłem na wałach nad rzeką Nysą, z których 
najlepiej było widać cele więzienne, i tam ci wszyscy internowani ma-
chali rękami, żegnali się z rodzinami, to dopiero zobaczyłem, że jest 
to taki moment faktycznie ściskający za gardło. Te ręce wystające zza 
krat i taka niemożność poradzenia sobie z tą siłą wyższą, z tą opresją, 
która spotkała naszych bliskich. Dopiero wtedy do mnie dotarło, jak to 
wygląda z drugiej strony. 
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Wzajemne relacje między internowanymi wyglądały różnie. Były za-
zwyczaj grupki przyjaciół, które niekoniecznie pokrywały się z celami. 
Niektórzy na przykład interesowali się wyłącznie dalszą działalnością 
opozycyjną. Tylko o tym rozmawiali i o niczym więcej. Inni z kolei 
w ogóle tym nie byli zainteresowani i cały dzień graliby w karty. Grało 
się głównie w kanastę. To była gra powszechnie znana i spędzało się 
przy niej długie godziny. 

Były grupy miłośników napojów wyskokowych, którzy większość 
czasu kombinowali, jak tu przemycić wódę do więzienia. Zresztą po-
mysłowość w tej mierze była niesamowita. Potrafili dostawać wódkę 
w zaspawanych puszkach soku. To było całkiem sympatyczne, bo to też 
próba oszukania naszych opresorów. Alkohol trafiał do ośrodka w zni-
komych ilościach, ale zawsze. 

Wychodziły ręcznie przepisywane gazetki, które były zbieraniną 
wiadomości ze świata. Wszystkie informacje przynoszone z zewnątrz 
(na przykład ze słuchanej na przepustce Wolnej Europy), natychmiast 
znajdowały się w tej pokątnie kolportowanej gazetce. W świetlicy 
znajdował się telewizor, także oglądaliśmy „Dziennik Telewizyjny”. 
Pamiętam, że duże wrażenie zrobiły na mnie pierwsze demonstracje, 
które miały miejsce w trakcie mojego internowania. Bo 1, 2 i 3 maja 
odbyły się jedne z pierwszych dużych demonstracji w Polsce55, więc 
jak widzieliśmy w telewizji zadymy na pl. Zamkowym w Warszawie, 
bo w „Dzienniku Telewizyjnym” znalazła się wtedy taka migawka, no 
to serce nam rosło. 

A najbardziej utkwił mi w pamięci 1 maja właśnie w internowa-
niu. Jakiś idiota z władz miasta Grodkowa wymyślił przebieg pocho-
du pierwszomajowego niedaleko więzienia. Kiedy ludzie przechodzili 
obok, wszyscy stanęliśmy w oknach i zaczęliśmy śpiewać pieśni bogooj-
czyźniane. Cały pochód zamiast iść wyznaczoną trasą skręcił pod wię-
zienie i odebraliśmy manifestację ku czci internowanych [śmiech – dop. 
G.K.]. Rozpieprzyliśmy cały pochód. Zdaje się, że ktoś w Grodkowie 
wtedy poleciał ze stanowiska (przynajmniej po latach ktoś tak opowia-
dał na spotkaniu internowanych). W każdym razie wszyscy zmuszani 
do uczestnictwa w  pochodzie pierwszomajowym, z tymi czerwonymi 

 5 5  Zob. A. Dudek, T. Marszałkowski, Walki uliczne w PRL 1956–1989, Kraków 1999, 
s. 281–291.
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szturmówkami i zielonym flagami ZSL-u, przyszli pod więzienie i przy-
najmniej zrobili coś fajnego. To bardzo miłe wspomnienie.

Zdarzały się również wzajemne animozje. W związku z tym, że więk-
szość z internowanych nie poznała rzeczywistości stanu wojennego, po-
jawiały się różne koncepcje, czego to z tymi czerwonymi nie zrobimy. Zu-
pełnie nieliczące się z tym, że zbyt dobrze nie jest i że zima jest ich. A czy 
wiosna będzie nasza56, to się okaże. Może któraś z kolei, ale na pewno nie 
ta najbliższa, bo się źle dzieje. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna „Soli-
darności” powstała dosyć późno57 i była bardzo niemrawa. Stąd to środo-
wisko późniejszej Solidarności Walczącej, w którym ja, chcąc nie chcąc, 
się znajdowałem, kontestowało sposób działania władz podziemnej „So-
lidarności” jako nazbyt ugodowy albo powiedziałbym nawet – żaden. Bo 
działalność centrali podziemnej „Solidarności” praktycznie była żadna. 
A Kornel Morawiecki i skupieni wokół niego ludzie zupełnie inaczej wi-
dzieli rolę podziemia w tym czasie58. No i sądzę, że mieli rację.

W internowaniu był przekrój całego społeczeństwa. Po prostu wszy-
scy przyzwoici ludzie. Od prawa do lewa. Działacze partyjni również. 
Tylko tacy, no, po prostu przyzwoici. Nawet delegaci na zjazd PZPR. 
W partii się bywało zresztą z różnych powodów. Czasem niektórzy nie 
chcieli, ale dla stanowiska, bo może tak będzie lepiej... Może po latach 
ocenia się to bardziej surowo, ale w tamtych latach patrzyło się trochę 
inaczej. Przynależność do partii była powodowana różnymi względami 
i prawie 3 miliony ludzi w niej było. Z drugiej strony byli działacze 
KPN59, postrzeganego wówczas jako najbardziej antykomunistyczna 
organizacja. Partia antykomunistyczna. W związku z tym odbywały się 
spory ideowe. Te dyskusje były bardzo burzliwe, bardzo żarliwe.

My dzisiaj jesteśmy doświadczeni dwudziestoleciem bardziej nor-
malnego życia, normalnego funkcjonowania polityki. Tam wtedy to 
wszystko raczkowało. Jednak wszyscy byliśmy po kilkudziesięcioletniej 
komunie i mało kto jeszcze pamiętał, jak wygląda normalny świat. Aż 
się wierzyć nie chce, że tak było. W każdym razie wtedy wykluwały 
się wizje społeczeństwa solidarnego, które często były bardzo utopijne 

 5 6  Aluzja do znanego hasła z początków stanu wojennego: „Zima wasza, wiosna – nasza”.
 5 7  22 IV 1982 r.
 5 8  Zob. np. W. Sawicki, Wokół konfliktu Morawiecki – Frasyniuk w pierwszej połowie 

1982 roku, „Arcana” 1998, nr 23 (5/1998), s. 166.
 5 9  Konfederacja Polski Niepodległej.
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i idealistyczne. Jeszcze wszyscy nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, ile 
w tym jest utopii i dobrych chęci, a nie ma możliwości ich realizacji. Na 
przykład idee gospodarcze były znacznie bardziej zbliżone do socjali-
zmu (może tego w dobrym, niekomunistycznym ujęciu), niż do libera-
lizmu. Liberalizm, czy gospodarczy, czy obyczajowy, czy światopoglą-
dowy, był postrzegany jako coś obcego. W samej „Solidarności” zresztą 
silne były ruchy syndykalistyczne. Idea rad zakładowych, tylko takich 
nieskomunizowanych, była bardzo silna w tym czasie.

Podczas tego internowania słyszało się też wiele opowieści z życia 
więziennego. O kimś, kto zwariował, nie mogąc sobie poradzić z tym, że 
jest zamknięty, a żona z dziećmi nie radzi sobie finansowo. Jest problem 
w domu, a on od pół roku siedzi w więzieniu. Opowieści o tym, jak to 
w Poniedziałek Wielkanocny, kiedy wszyscy wybiegli z cel i oblewali się 
wodą, Witek Grabowski poślizgnął się i padł na beton tak, że czaszka mu 
pękła. I miał problemy, musiał się później leczyć. Kilka osób walczyło ze 
sobą, czy emigrować, czy nie. Były też dyskusje, czy wracać z przepu-
stek, czy nie. Ja rozumiałem, że ludzie mieli rodziny, musieli to brać pod 
uwagę… Ale wydawało mi się, że gdyby mnie, nie będącego związanym 
z kimś jakimiś finansowymi więziami lub obowiązkiem opieki, wypusz-
czono z tego więzienia, to po prostu bym się schował i nie wracał. Nie 

Talon na paczkę 

żywnościową 

w Ośrodku Odosobnienia 

w Nysie
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byłem w stosunku do tej władzy do niczego zobligowany. Nie czułem się 
zobowiązany zachowywać się w porządku w stosunku do władzy, któ-
ra mnie łaskawie wypuszcza, nielegalnie mnie wcześniej zatrzymawszy. 
Wydawało mi się, że jeżeli tylko mnie wypuszczą na przepustkę, to po 
prostu nie wrócę. Najwyżej traciłbym szkołę do czasu, kiedy się sytuacja 
znormalizuje. Albo w ostateczności uciekłbym za granicę. 

Z Grodkowa nikt nie uciekł, ale z innych miejsc już tak. Chociażby 
Piotrek Bielawski60, który uciekł ze szpitala, będąc w więzieniu chyba 
w Załężu. W każdym razie mnie się wydaje, że takie postępowanie było 
chyba słuszne. Oczywiście nie każdego było na to stać. To był jednak 
pewnego rodzaju heroizm uciec, a nie wrócić. Człowiek był wtedy już 
wyjęty spod prawa, musiał się ukrywać… No, ale czemu nie? Czemu 
dać się tutaj trzymać? 

Jeżeli ktoś zalazł za skórę komendantowi, to miał ograniczaną kore-
spondencję lub zabierane przydziały na paczki. Te talony na paczki były 
nawet jakoś drukowane. Listy w obie strony były cenzurowane. Ja wie-
działem, co można napisać, żeby cenzor się nie przyczepił. Natomiast 
np. zupełnie niewinna kartka, którą dostałem od koleżanek z podzie-
mia, Anki Morawieckiej i Krysi Wójcik-Jagoszewskiej, została ocenzu-
rowana. Skądinąd absurdalnie – zamazano rzeczy zupełnie nieistotne 
i na dodatek w ten sposób, że niektóre i tak mogłem odczytać. Bezpieka 
funkcjonowała tak, jak wszystko w tej komunie. Im się też nie chciało. 
No i może dobrze.

Opieka lekarska i stomatologiczna była w Grodkowie przyzwoita. 
Niektórzy sobie zęby podleczyli tam, jak nigdy w życiu. Jak ja byłem, to 
jeszcze nie było boiska do siatkówki (o które internowani walczyli), ale 
później sobie to boisko zrobili.

 6 0  Piotr Bielawski (ur. 1951). Od sierpnia 1980 r. związany z opozycją, od wrześ-
nia w „Solidarności”. 13 XII 1981 r. internowany we Wrocławiu, od 24 XII 1981 r. 
w Grodkowie, od 25 I 1982 r. w Strzelcach Opolskich, od marca 1982 r. w Nowym 
Łupkowie, od maja 1982 r. w Załężu k. Rzeszowa, 8 VII 1982 r. uciekł i do 1988 r. 
pozostawał w ukryciu. Latem 1982 r. współorganizator Porozumienia Prasowego 
Solidarność Zwycięży, w grudniu 1982 r. wszedł razem z PPSZ do Solidarności Wal-
czącej. W 1988 r. współtwórca „Serwisu Informacyjnego Solidarności Walczącej”. 
Od 1990 r. nauczyciel akademicki, dziennikarz, specjalista public relations. Zob. 
A. Adamski, Piotr Bielawski, [w:] Encyklopedia Solidarności, http://www.encyklope-
dia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Piotr_Bielawski, dostęp: 5 V 2011 r.
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Ocenzurowana kartka wysłana 

do Przemysława lazarowicza 

przez krystynę Wójcik-jagoszewską

Kiedyś dostaliśmy paczkę od Austriackiego Nacjonalnego Komitetu 
Pomocy Polakom. Tak to było napisane, z błędem. Tłumaczył to albo 
Niemiec, znający język polski, albo jakiś Polak, który dawno nie miał 
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kontaktu z ojczystym językiem. W każdym razie była to paczka kos-
metyczna: mydełko, krem do golenia, pasta do zębów… Podzieliliśmy 
to wśród internowanych, bardzo śmiejąc się z tego, jak to jest opisane: 
„mydeko” zamiast „mydełko” i tak dalej.

Jedzenie było znośne. Lepsze bądź gorsze, ale trudno narzekać. Jak 
ktoś był na jakiejś diecie, to miał nawet oddzielne. Rodziny też przywo-
ziły nam jedzenie. W związku z tym w internowaniu było takie jedze-
nie, jakiego na wolności w stanie wojennym nie widziałem. Rodziny 
uważały, że tym w więzieniach jest tak źle, że trzeba im dowozić pacz-
ki. Na przykład kabanosy, których nie widziałem chyba z rok. Poza tym 
nie wiem, skąd to rodzina wytrzasnęła. Nie bardzo nawet chcieliśmy 
to brać, bo przecież im samym brakowało. W każdym razie dlatego po 
latach mam nienajlepsze zdanie o stowarzyszeniach kombatanckich 
byłych internowanych. Ośrodki odosobnienia były różne, ale zarówno 
ten w Nysie, który widziałem, funkcjonujący w dużym więzieniu, jak 
i ten w Grodkowie, nie były specjalnie uciążliwe. On był oczywiście 
obrzydliwy, okropny i bezprawny, no bo samo uwięzienie człowie-
ka, choćby nie wiem w jak dobrych warunkach, już wystarczy. Ktoś 
decyduje o mojej wolności. Natomiast warunki socjalne nie urągały 
przyzwoitości. Jeżeli ktoś mówi, że strasznie cierpiał, będąc w inter-
nowaniu, to ja nie bardzo wierzę. Chyba że cierpiał ze względu na dłu-
gotrwałą rozłąkę. Ale na przykład wolność, swoboda wyrażania opinii 
w ośrodkach internowania była chyba większa, niż na zewnątrz. Jakbyś 
za murami powiedział, napisał, czy chlapnął funkcjonariuszowi pań-
stwowemu to samo, to po prostu poszedłbyś z wyrokiem do więzienia. 
A tutaj można było to robić. Zdarzały się oczywiście ośrodki o więk-
szym stopniu represyjności. W Załężu był chyba taki bunt, gdzie inter-
nowanych prano po prostu w okrutny sposób. No ale były też takie, jak 
Jaworze, zorganizowane w ośrodkach wczasowych61. Tam trzymano 
najbardziej znanych działaczy. Także w niektórych miejscach bywało 
nawet lepiej niż u nas.

 6 1  Zob. np. W. Popioł, Internowani w Jaworzu i Głębokim grudzień 1981–maj 1982 w re-
lacjach uczestników wydarzeń – kadry Wojska Polskiego, Koszalin 2000; W. Barto-
szewski, Dziennik z internowania: Jaworze 15.12.1981–19.04.1982, Warszawa 2006; 
T. Mazowiecki, Internowanie, Warszawa 1989.
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W Nysie była osobliwa rzecz, bo tam internowani siedzieli razem ze 
skazanymi. W związku z tym istniały też kontakty z więźniami krymi-
nalnymi. Skądinąd bardzo edukujące i ciekawe, bo człowiek poznawał 
też ten inny świat. Mój ojciec zaprzyjaźnił się z jakimś więźniem, który 
udusił własną narzeczoną. Dostał niewielki wyrok, chyba 9 lat. Uznano, 
że to w afekcie, zaistniały jakieś okoliczności łagodzące. Ojciec mówił, 
że to całkiem sympatyczny i spokojny człowiek. Tylko, że morderca. My 
w Grodkowie praktycznie takich nie spotykaliśmy. Byli tylko pojedyn-
czy więźniowie funkcyjni, którzy podawali jedzenie. 

Z kolei klawisze byli rozmaici. Pamiętam takiego o nazwisku Lebio-
da. Nie znosiliśmy go, bo kablował. Transmitował do naczelnika to, co 
się mówiło w celach. Natomiast był też taki, co miał liczną rodzinę. Pa-
miętam, jak przychodził do celi, żeby mu radzić, co ma zrobić, żeby nie 
mieć więcej dzieci. I koledzy udzielali mu porad antykoncepcyjnych. To 
było przezabawne.

Polityka podchodzenia do klawiszy była różna. Jedni twierdzili, że 
należy ich trzymać z daleka, bo to są funkcjonariusze wrogiego reżi-
mu. Absolutnie żadnych kontaktów. Inni natomiast się fraternizowali. 
Wydaje mi się, że jeden z klawiszy z Nysy zostawił służbę i jeździł do 
Wrocławia na zjazdy internowanych. Taki rudobrody pan. I tata mówił, 
że on był klawiszem, ale w stanie wojennym po prostu stwierdził, że to 
nie dla niego. Ale nie wiem, czy czegoś tu nie przekręcam.

Przyjeżdżali „bezpiecznicy” z Wrocławia i wzywali pojedynczych 
ludzi na przesłuchania. Jednego z tych esbeków po latach spotkałem 
w biurze paszportowym, kiedy jeszcze podlegało komendzie. Siedział 
w okienku i wydawał paszporty. To on na końcu, jak mnie wyprowadzał 
z komendy po zwolnieniu z internowania, opowiadał mi takie głupoty, 
że ja jestem dobry chłopak, tylko wpadłem w złe towarzystwo.

Wszyscy internowani po latach błędnie kojarzą mnie z Arturem 
Żurkiem62, chłopakiem z V Liceum Ogólnokształcącego. Zresztą synem 
zawodowego wojskowego63. Po zadymie 1 maja zapudłowali go i trafił 

 6 2  Artur Żurek (ur. 1963) – absolwent psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim,  od 
2009 r. dyrektor ds. zarządzania kadrami w BRE Banku. W stanie wojennym inter-
nowany, zob. AIPN Wr, 30/615, Akta internowania Artura Żurka.

 6 3  Czesław Żurek był podpułkownikiem w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym we 
Wrocławiu. Po internowaniu syna został zawieszony w czynnościach służbowych, 
a następnie zmuszony do odejścia z wojska, G. Kowal, Uczniowie szkół średnich in-
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do Grodkowa, a kilka dni później miał zdawać maturę. W Grodkowie 
utworzyła się komisja egzaminacyjna. Tworzyli ją ludzie z lepszym wy-
kształceniem. Każdy z nich mógłby wejść do zwykłej komisji matural-
nej. Seniuta z doktoratem, Huskowski…. Zrobili mu egzamin i później 
wystosowali pismo o zaliczenie mu matury. Niestety, władze oczywiście 
ją odrzuciły. Zmarnowały chłopakowi rok życia64. A był bardzo zdolny. 
Zrobił policealną szkołę i później poszedł na studia. Skończył psycho-
logię. Równolegle moja żona robiła pedagogikę i pamiętam, że w tym 
samym czasie odbierali dyplom (bo psychologia i pedagogika były na 
tym samym wydziale). Później robił błyskawiczną karierę zawodową. 
Z Wrocławia został szybko wyciągnięty przez firmę headhunterską do 
Warszawy, do centrali jakiejś firmy. W każdym razie zmarnowali mu 
wtedy rok życia. Jego ojca zmusili do odejścia z wojska, bo źle wychował 
syna – później prowadził szkołę nauki jazdy. Zresztą o Arturze Żurku 
oglądałem kiedyś film dokumentalny65. No i Artur był trochę przybity 
tym zmarnowanym rokiem, że matura mu przepadła. Nie wiem, czy 
zdarzyło się więcej takich sytuacji. Ja słyszałem tylko o tym jednym. 
Zdaje się, że to był precedens, który nie miał powtórki66. Ja na szczęście 
maturę miałem rok później, także zdawałem w terminie.

My dwaj byliśmy najmłodsi. Potem z mojej szkoły średniej zamknię-
to jeszcze w sierpniu, chyba tuż przed największymi rozruchami we 
Wrocławiu, Piotrka Pregla67. Chodziliśmy razem na kółko historyczne. 
Nie za bardzo go lubiłem. Jego na przykład przesłuchiwali w dosyć nie-
sympatyczny sposób, bo przycinali mu palce szufladą. Skarżył się, że 
była uchylona, on przez przypadek włożył palce, a któryś przysunął tę 
szufladę. Zdaje się, że to zresztą nie był taki rzadki przypadek.

ternowani w Grodkowie, [w:] Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po 
II wojnie światowej, red. W. Kucharski, J. Maliniak, G. Strauchold, w druku.

 6 4  Więcej na ten temat zob. G. Kowal, Uczniowie…
 6 5  Najprawdopodobniej chodzi o film Egzamin dojrzałości, reż. i realizacja S. Kubiak, 

scen. P. Załuski, Wrocław 1992.
 6 6  Niewykluczone, że maturę w Ośrodku Odosobnienia w Nysie zdawał Adam Myszkier 

– kolega z klasy Artura Żurka, zatrzymany tego samego dnia.
 6 7  Piotr Pregiel (ur. 1964) – historyk, germanista, pracował jako adiunkt w Instytucie 

Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie pracownik Muzeum Politech-
niki Wrocławskiej.
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9 maja w 1982 r. wizytował nas biskup Urban68. Msze odprawiało 
się na korytarzu więziennym. Ja byłem ministrantem, więc szybko się 
wciągnąłem i służyłem do mszy. Wielu internowanych się tam nawra-
cało. Większość z nich była ochrzczona, ale właściwie przez całe życie 
niepraktykująca. Nie wiem na ile trwale, a na ile pod wpływem chwili, 
ale odbywały się pierwsze po wielu latach spowiedzi69. W tych spra-
wach stałem się kimś w rodzaju eksperta, bo byłem „wyświęconym” 
lektorem i już wiedzę „kościelną” miałem. Udzielałem więc konsultacji, 
jak się w ogóle spowiadać. I odnosiłem wrażenie, że jakbym mógł, to by 
chętnie się u mnie wyspowiadali [śmiech – dop. G.K.]. 

W Grodkowie więzienie miało ściągnięte blindy70. Stało się w ok-
nach i dwa razy dziennie śpiewało się pieśni. Wszyscy o jednej porze. 
Najchętniej śpiewana była Pieśń Konfederatów Barskich, której wcześ-
niej nie znałem. Nauczyłem się jej tam, w Grodkowie. „Nigdy z królami 
nie będziem w aliansach….” Śpiewało się też Boże, coś Polskę i Rotę. 
Nasze śpiewy miały stałą publiczność. Nawet dwie dziewczyny dostały 
grzywnę za „utrzymywanie stosunków z więźniami przez kraty”. Jakoś 
tak przezabawnie było to sformułowane. A te dwie dziewczyny codzien-
nie przychodziły pod więzienie, bo po prostu byli tam młodzi chłopcy. 
I pamiętam, że jak ktoś wyszedł na przepustkę, to one się nawet uma-
wiały z nim na spotkanie. Zaprzyjaźniły się z internowanymi.

 Zamknięto mnie w trzeciej klasie szkoły średniej. W trakcie mojego 
internowania cała klasa podzieliła się obowiązkami i przepisywali mi 
zeszyty szkolne. Każdą lekcję miałem przepisywaną, w związku z tym 
będąc w tym więzieniu uczyłem się niejako na bieżąco, żeby nie stracić 
roku szkolnego. Moja przyszłość była przecież niewiadoma. W ciągu 
3 tygodni mojego internowania rodzina odwiedzała mnie chyba 3 razy, 
przekazując notatki. Ktoś pisał z polskiego, ktoś pisał z matematyki, 
ktoś pisał z rosyjskiego… Klasa napisała też pismo do dyrektora szkoły, 
żeby wystawił mi opinię dla władz, która by się w jakiś sposób przyczy-
niła do mojego wypuszczenia71. No nie wiem, czy się przysłużyli, czy 

 6 8  Wincenty Urban (ur. 1911, zm. 1983) – od 1936 r. ksiądz katolicki; od 1946 r. dy-
rektor Archiwum, Muzeum Archidiecezjalnego i Biblioteki Kapitulnej; od 1959 r. 
biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej.

 6 9  Por. AOPiP, Relacja Grzegorza Sochy (sporządził G. Kowal) [w akcesji].
 7 0  Chodzi o blendy w oknach.
 7 1  Zob. Pismo uczniów klasy III d XIV LO do dyrektora szkoły Aleksandra Dobrzyckie-

go, Wrocław, 5 V 1982 r., kserokopia w zbiorach Przemysława Lazarowicza.
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trochę zaszkodzili. Bo ja byłem przewodniczącym samorządu klaso-
wego, czyli patrząc z punktu widzenia bezpieki – jakby prowodyrem. 
Jak tak sobie po latach patrzę, to nie wiem, czy słusznie to podkreślano 
[śmiech – dop. G.K.]. Ale cała klasa się podpisała, 34 osoby. To było 
bardzo poruszające. Dyrektor, sam „czerwony”, zachowywał się w tym 
stanie wojennym dość przyzwoicie72 i wystawił tę opinię73.

Dzień przed moim zwolnieniem zastanawiałem się z mamą i z moją 
dziewczyną (przyszłą żoną), jak długo to może potrwać. Myślałem, że 
jeśli na koniec roku będą jakieś zwolnienia, to może mnie wypuszczą. 
Okazało się, że wychodziłem już nazajutrz.

Chyba około godziny 14.00, w każdym razie po obiedzie, wezwano 
mnie do naczelnika i wręczono mi pismo, że zostałem zwolniony z in-
ternowania. Byłem zaskoczony. W ciągu pół godziny odkąd się dowie-
działem, zostałem wypisany. Odebrałem swoje rzeczy z depozytu i z ja-
koś skombinowanym kartonem, w którym złożyłem wszystkie swoje 
rzeczy, zostałem na ulicy. Poszedłem do księdza z Grodkowa, który 
bywał u nas w więzieniu. Zresztą dostawaliśmy od niego co jakiś czas 
książeczki do nabożeństwa. Ambicją każdego z nas było zebrać na nich 
jak najwięcej podpisów współinternowanych.

Po wyjściu z internowania miało się troszkę obsesję, że jest się śle-
dzonym. Z rozmów z innymi wiem, że wszyscy tak mieli. Człowiek 
miał wrażenie, że nic innego ta bezpieka nie ma do roboty, tylko za nim 
chodzić. A tych internowanych było naprawdę masę74 i nie miałoby to 
wielkiego sensu. Ale miałem takie poczucie, że mnie obserwują.

Znamienna była pierwsza reakcja mojego przyszłego teścia75 tuż 
po tym, jak przyjechałem do Wrocławia i przyszedłem do domu mojej 
dziewczyny. On otworzył mi drzwi i mówi: „Uciekłeś?”. Moje wypusz-

 7 2  Na temat postawy Aleksandra Dobrzyckiego w okresie stanu wojennego, zob. AOPiP, 
Relacja Stanisława Huskowskiego (sporządził G. Kowal), w akcesja.

 7 3  Zob. AIPN Wr, 040/903, Opinia dyrektora XIV LO Aleksandra Dobrzyckiego nt. 
ucznia Przemysława Lazarowicza, bd, k. 3.

 7 4  Od grudnia 1981 do grudnia 1982 r. internowano łącznie 9736 osób (Dane dotyczą-
ce ustawodawstwa związanego z wprowadzeniem, zawieszeniem i zniesieniem stanu 
wojennego, przygotowane przez zastępcę kierownika Wydziału Administracyjnego KC 
PZPR Wiktora Grzelca, [w:] Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980 –1983), 
red. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001, s. 381.

 7 5  Zbigniew Berling.
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czenie było zaskoczeniem. Mama rozmawiała w mojej sprawie z arcy-
biskupem Gulbinowiczem. I, nie wiem skąd to było wiadomo, ale on 
z kolei rozmawiał z gen. bryg. Kazimierzem Stecem, który był wtedy 

pełnomocnikiem Komitetu Obrony Kraju we Wrocławiu76, że zapud-
łowano nieletniego. Ja faktycznie byłem wtedy chyba najmłodszym 
internowanym w Polsce. Chyba IPN wydał listę internowanych77 i na 
samym Dolnym Śląsku wynalazłem dwóch młodszych ode mnie. Oni 
byli internowani gdzieś na jesieni – mieli niespełna 17 lat78. W każdym 

 7 6  Zob. Ł. Kamiński, P. Piotrowski, Dolny Śląsk i Śląsk Opolski, [w:] Stan wojenny w Pol-
sce 1981–1983, red. A. Dudek, Warszawa 2003, s. 27, 33.

 7 7  Prawdopodobnie chodzi o publikację: K. Maziej, K. Stróżyna, Lista internowanych 
na Dolnym Śląsku, [w:] Stan wojenny na Dolnym Śląsku, red. W. Suleja, B. Cybulski, 
Wrocław 2006.

 7 8  Najprawdopodobniej chodzi o Zbigniewa Sienkiewicza i Dariusza Rybkę. Obaj mieli 
jednak ukończone 17 lat w momencie internowania, zob. ibidem.

książeczka do nabożeństwa z podpisami internowanych
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razie mniej ode mnie. Mama robiła co mogła, żeby mnie wypuszczono. 
Chyba nawet złożyła pismo do Biernaczyka79, szefa bezpieki.

Po powrocie do szkoły poszedłem do dyrektora, który prosił tylko, 
żebym się zachowywał spokojnie. Zresztą zatrudnił też na przykład 
Huskowskiego, wiedząc, że ten ma wilczy bilet i że nie powinno się 
go zatrudniać. A udając durnia… Skoro go już zatrudnił, to przynaj-
mniej pół roku musiał przetrzymać. Później do niego przyszli i kazali 
mu zwolnić Huskowskiego, więc po pół roku ze szkoły wyleciał80. Ale 
przez ten czas znalazł gdzieś pracę i ustawił sobie życie. I te pół roku 
finansowo uratowało mu życie. 

U nas w szkole zdarzały się przypadki wyprowadzania z lekcji na 
rewizję do domu niektórych uczniów, ale dyrektor specjalnie nie przy-
kładał do tego ręki. Nie starał się dopomagać władzom, co już było 
w tym czasie pewnego rodzaju plusem. Nie każdy, w przeciwieństwie 
do niego, potrafił się w miarę przyzwoicie zachowywać. Zresztą, jak 
moja mama przyszła do niego w trakcie mojego internowania prosząc 
o opinię, to on najpierw trochę się żachnął, że głupoty mi w głowie, 
a nie nauka. Potem przejrzał moje oceny, które były takie sobie i po-
wiedział: „Nie no, to przecież jest dobry uczeń”. I w końcu napisał tę 
opinię. 

A klasa przywitała mnie pięknie – butelką „White Horse’a”. Cho-
dziłem do klasy chemicznej i w każdy wtorek mieliśmy 3 godziny zajęć 
z chemii w laboratorium uniwersyteckim, które znajdowało się obok 
szkoły (XIV LO mieściło się wtedy przy moście Szczytnickim). W po-
niedziałek mnie wypuszczono, a we wtorek zjawiłem się w szkole. Moja 
klasa jakoś się dowiedziała, że przyjdę, no i w tym laboratorium zza ple-
ców wyciągnęli butelkę whisky, „White Horse’a”, na moje wypuszczenie. 
Fajne to było. Byłem pozytywnie zbudowany tą postawą. Jak to w każ-
dej klasie – różni byli. Byli tacy, co bardziej się bali, byli tacy co mniej. 
Byli tacy, co w ogóle byli przeciwnego zdania. Z różnych rodzin. Jedne 
bardziej „za”, drugie „przeciw” tej sytuacji. A wszyscy, jak jeden mąż, za-
chowali się solidarnie. I do dziś pamiętam, jak Krzysztof Maruszewski  

 7 9  Zdzisław Biernaczyk (ur. 1923, zm. 1988) – generał brygady MO; od marca 1945 r. 
w Milicji Obywatelskiej; komendant wojewódzki MO we Wrocławiu od 17 XI 1972 
do 15 VI 1988 r. Zob. Twarze wrocławskiej bezpieki, red. T. Balbus, P. Piotrowski, 
K. Szwagrzyk, s. 46, 51, 65.

 8 0  Por. AOPiP, Relacja Stanisława Huskowskiego (sporządził G. Kowal), akcesja.
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i Marcin Kolbuszewski zza pleców wyciągnęli butelkę. Dzisiaj obaj są 
panami profesorami, tak to się lata posunęły… A chemię prowadziła 
pani doktor Skudlarska, szefowa „Solidarności” w XIV LO. Rzadka rzecz 
– nauczycielka szkoły średniej z doktoratem. W tym laboratorium była 
piękna balanga przez 3 godziny.

No, potem fajnie było. Jak wróciliśmy do szkoły, to wzbudzałem 
zaciekawienie. Człowiek musiał się pilnować, żeby nie wpaść w samo-
uwielbienie. W gruncie rzeczy to moje internowanie było przypadkowe. 
Nie było wypadkową zasług, czegoś, co człowiek w podziemiu zrobił, 
tylko tak się ułożyło. Moja rola w podziemiu była bardzo niewielka. 
A internowanie było wtedy w społeczeństwie uważane za pewnego 
rodzaju nobilitację, więc zawsze można było się pochwalić. Musiałem 
pamiętać, że nie było w tym mojej wielkiej zasługi. I widziałem w szko-
le osoby, które podejmowały znacznie bardziej ryzykowne podziemne 
działania. Dwóch kolegów z równoległej klasy – Linke i Lipiński – wy-
dawali własne gazetki. Oni naprawdę ponosili znacznie większe ryzyko. 
Koleżanka z równoległej klasy była szykanowana wiecznymi rewizjami, 

Studniówka 1983 r. – Przemysław lazarowicz z przyszłą żoną anettą Berling
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wyprowadzaniem ze szkoły…81 I zawsze po prostu godnie się tam za-
chowywała. Naprawdę byłem pełen podziwu. 

Natomiast internowanie mnie i taty kosztowało zdrowie moją mamę, 
która bardzo ciężko to przeżyła. Zemdlała w Komendzie Wojewódzkiej, 
kiedy poszła z siostrą82 odebrać samochód. Straciła chyba 20 kg na wa-
dze. Później nastąpił u niej atak tarczycy. Musiała przejść operację i dłu-
gi czas dochodziła do zdrowia. A moi rodzice to takie nierozłączne mał-
żeństwo. W tym roku będzie 59. rocznica ślubu. Oni nie potrafią bez 
siebie funkcjonować, w związku, jak taty na te trzy miesiące zabrakło…

 8 1  Pierwotnie świadek podał, że koleżanka nazywała się Bożena Brodzka. Po zasta-
nowieniu się stwierdził jednak, że nie jest pewny, czy to rzeczywiście ją spotykały 
wspomniane represje.

 8 2  Anna Łabęcka.

Przemysław lazarowicz i koleżanki z klasy

 w towarzystwie nauczyciela matematyki  

Zbigniewa lorkiewicza, 4 VI 1983 r.
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A tato podczas internowania zdecydowanie poprawił sobie kondycję 
psychiczną. Jemu się tam podobało, był w świetnej formie. Miał wtedy 
57 lat, był na emeryturze. Był tam jednym z najstarszych. Z trudem 
wybronił się, żeby go nie przewieźli do Darłówka, gdzie przewożono 
starszych internowanych. A w Nysie był w swoim żywiole. Mógł dysku-
tować, mógł opowiadać. Dla taty to przecież rewelacja.

Pamiętam, jak oglądaliśmy w telewizji mecz Polska – Peru83 w piłce 
nożnej, a już wiedzieliśmy, że tato wyjdzie z internowania. Mecz za-
kończył się wynikiem 5–1 dla nas, a tato właśnie wrócił do domu. Cała 
rodzina była tego dnia szczęśliwa. 

Kiedyś z bratem Romkiem i bratową Helenką siedzieliśmy w domu 
i graliśmy w karty (oni przez jakiś czas mieszkali razem ze mną i z ro-
dzicami) i słuchaliśmy Radia Wolna Europa. Usłyszeliśmy akurat Piotra 
Załuskiego84, który był też internowany w Grodkowie, a później wyje-
chał i pracował w Radiu Wolna Europa. Wspominał internowanie i za-
czął mówić akurat o mnie – że spotkał podczas internowania kogoś 
takiego, kto się uczył, że ja nie przejmowałem się tym, że mnie interno-
wano, tylko uważałem, że moim obowiązkiem jest się uczyć, żeby nie 
zmarnować klasy. I jemu się to spodobało. 

W trakcie internowania nie byłem przesłuchiwany (przesłuchiwa-
no mnie tylko wcześniej, na KW MO). Natomiast miałem wezwanie 
później, po zwolnieniu z internowania. Razem z pismem zwalniającym 
mnie z internowania wręczono mi wezwanie na przesłuchanie do Ko-
mendy Wojewódzkiej. Było tam napisane: „Zobowiązany jest zameldo-
wać się w Komendzie Wojewódzkiej MO we Wrocławiu najpóźniej do 
dnia 20 maja”, czyli chyba w ciągu 3 dni. To było najmniej przyjemne 
przesłuchanie, bo miało na celu mnie zastraszyć. Użyta była taka stara 
ubecka metoda groźnego i łagodnego ubeka. Jeden na mnie krzyczał, 
drugi mówił, że jestem dobry chłopak, tylko trafiłem w złe towarzy-
stwo. Przychodził jeszcze trzeci – jak mówiłem, że nie będę odpowia-
dał na pytania, to oni twierdzili: „Ale przecież to jest zgodnie z pra-
wem, bo jest nagrywane”. I ten trzeci udawał, że włącza nagrywanie 

 8 3  Mecz ten odbył się 22 VI 1982 r. podczas mistrzostw świata w piłce nożnej rozgry-
wanych w Hiszpanii.

 8 4  Zob. AOPiP, Relacja Piotra Załuskiego (sporządził G. Kowal), akcesja; AIPN Wr, 
30/604, Akta internowania Piotra Załuskiego.



249

P r z e m y s ł a w  L a z a r o w i c z .  W y m u s z o n e  d o j r z e w a n i e

(czego faktycznie nie robił). Zresztą nie byłoby to zgodne z prawem, bo 
w tym czasie protokołowanie zeznań w ten sposób nie było legalne. No 
nie pogadaliśmy sobie. Jak rozmawiałem z innymi internowanymi, to 
wszystkie rozmowy po zwolnieniu były właśnie w ten sposób przepro-
wadzane. Żeby zastraszyć wypuszczonych, żeby nie daj Boże coś dalej 
nie umyślili sobie knuć. 

Później wielkich represji ze strony władzy nie zaznałem. Jeszcze 
równo dwa lata po internowaniu ponownie przeprowadzono u mnie 
rewizję. Dokładnie 26 kwietnia w 1984 r. W tym czasie studiowałem 
już administrację na Wydziale Prawa. I pamiętam zaskoczenie tych es-
beków, którzy bardzo często mieli podobne wykształcenie do mojego, 
czyli kończyli administrację. Ode mnie z roku też zresztą trochę ko-
legów poszło do bezpieki ze względu na to, że rozdawano mieszkania. 

list z internowania Zbigniewa lazarowicza do syna Przemysława
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A poza tym wszystko jedno im było, gdzie będą pracować85. W każ-
dym razie zdziwienie: „Dlaczego pan taki kierunek wybrał?”. Pamię-
tam moją reakcję: „Czy naprawdę uważacie, że zawsze będziecie przy 
władzy?”. Mnie się wydawało, że chyba zawsze będą, ale tak sobie od-
powiedziałem. Tymczasem okazało się, że zawaliło się to szybciej, niż 
można było przypuszczać.

Ta rewizja po dwóch latach była bardzo dziwna. Rozkręcano nam 
lampy w domu, sprawdzano piwnice… Zabrano nam wtedy radio 
z podsłuchem radiowym milicji. Pamiętam, że zajechały dwa gaziki 
na podwórko domu, przy którym mieszkaliśmy i ci, którzy nam robili 
rewizję kazali rozmawiać między sobą tym, co zostali w samochodach. 
No a u nas oczywiście w radiu było to słychać. To radio zostało nam 
zabrane i nie zostało zwrócone. Zabrano nam jeszcze jakąś koszul-
kę z nadrukiem „Solidarność”, która gdzieś tam w domu była, i parę 
innych drobnych rzeczy. O dziwo, kilka z nich nam później wydano, 

 8 5  Por. AOPiP, Relacja Bronisława Urbańskiego (sporządził G. Kowal), akcesja.

książeczka zdrowia studenta Przemysława lazarowicza
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m.in. tę koszulkę. To był zresztą dar jakiejś norweskiej „Solidarności” 
dla wrocławskiej „Solidarności”. Natomiast nie wróciło do mnie kilka 
drobiazgów, które kolekcjonowałem (archiwalne numery, jeszcze sprzed 
stanu wojennego, pism wydawanych przez wrocławską „Solidarność”). 
I żałuję, bo jakbym schował… A ja tego z głupoty nie schowałem, bo 
myślałem, że do tego po prostu już się nie doczepią. Bo to prawie co 
drugi miał w domu. A po latach się okazało, że to były dosyć cenne 
zbiory, np. wszystkie numery „Z dnia na dzień”. 

Od Zarządu Regionu co roku dostaję zaproszenia na zjazdy byłych 
internowanych do Grodkowa. Byłem dwa razy. Pierwszy raz, w latach 
90. XX w., pokazywałem żonie więzienie od środka. Nie mogłem się po 
latach odnaleźć. Miałem celę pierwszą z brzegu, ale teraz jest to zabu-
dowane, więzienie w Grodkowie wygląda troszkę inaczej.

Według mnie robienie takiego spotkania co roku nie jest dobrym 
pomysłem. Ale w 2007 r.86 odbyło się to z wielkim szumem. Cały Grod-
ków uczestniczył. To zresztą fajny sposób na to, żeby przy okazji świę-
towania spotkania byłych internowanych, rozreklamować też miasto. 
Odsłonięto tablicę, było zwiedzanie więzienia… Przyjechał generał 
więziennictwa – oni tam wszyscy wystraszeni. Ten człowiek, co był 
wychowawcą w czasach internowanych, w 2007 r. pełnił funkcję dyrek-
tora więzienia. Pułkownik Bronisław Urbański87.

 8 6  W oryginale: „w 2008”. Prawdopodobnie chodzi jednak o rok 2007, kiedy miało miej-
sce wydarzenie, o którym później wspomina świadek (odsłonięcie tablicy pamiątko-
wej poświęconej pamięci działaczy NSZZ „Solidarność” i organizacji niepodległoś-
ciowych internowanych w stanie wojennym w więzieniu w Grodkowie). Zob. Zakład 
Karny w Grodkowie. Ośrodek Odosobnienia w okresie stanu wojennego 24.12.1981 
– 14.12.1982, oprac. B. Urbański, R. Lejczak, Grodków 2007.

 8 7  W oryginale: „Ten, co był klawiszem w czasach internowanych, jest teraz naczelni-
kiem więzienia”. Bronisław Urbański pracował w Służbie Więziennej nie jako strażnik 
więzienny, ale jako wychowawca. Pełnił tę funkcję w następujących jednostkach: od 
23 VII 1980 do 1 VIII 1981 r. w Zakładzie Karnym w Nysie; od 1 VIII 1982 r. w Za-
kładzie Karnym w Grodkowie; od 24 XII 1981 r. do ostatniej dekady stycznia 1982 r. 
w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie; od lutego 1982 r. w Zakładzie Karnym 
w Brzegu. Od 1986 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Karnego w Grodkowie – Od-
działu Zewnętrznego Zakładu Karnego w Brzegu. Wraz z przekształceniem Oddziału 
Zewnętrznego w Areszt Śledczy w 1991 r., a następnie w Zakład Karny w Grodkowie 
w 1997 r., pełnił funkcję dyrektora tych placówek. Od 2010 r. na emeryturze. Zob. 
AOPiP, Relacja Bronisława Urbańskiego (sporządził G. Kowal), akcesja.
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Muszę powiedzieć, że ja, jak na swój wiek, byłem troszeczkę bardziej 
dojrzały. Nie żebym się chwalił, tylko wynikało to z tego, w jakiej ro-
dzinie żyłem. Zresztą to dojrzewanie było wymuszane. Pokolenie ów-
czesnych 17- i 18-latków było chyba bardziej dojrzałe, niż pokolenie 
moich dzieci. Ja mam 21-letniego syna i 18-letnią córkę. Wydaje mi się, 
że nasza wiedza o społeczeństwie wtedy, była chyba większa od prze-
ciętnej wiedzy młodzieży teraz. Inna rzecz, że bardzo dobrze, że oni 
żyją w takich czasach. My byliśmy przymuszeni warunkami. W związ-
ku z tym pamiętam, że jeszcze w podstawówce chodziłem na jakieś 
wykłady z historii Polski (z tego, czego nie można się było dowiedzieć 
podczas normalnej edukacji). Zainteresowanie sprawami społecznymi 
u przeciętnych młodych ludzi było też jakby większe. Bo trzeba było. 
Żeby wyjść jakoś z tego piekła, w którym się żyło.

● ● ● ● ● ●

In his narrative, Przemysław Lazarowicz (born 1st July 1964 in 
Wrocław), who as a teenager was an anticommunist oppositionist, 
tells us about his antigovernmental activity and his ernment under 
martial law in Poland. 

He gives a detailed account of his role in a circle of people fo-
cused around Kornel Morawiecki, about the circumstances of his 
internment, his stay in the Provincial Citizens’ Militia at Podwale 
street in Wrocław, and about being interned in an isolation centre 
in Grodków. He also devotes a lot of attention to the conditions in 
which he lived while interned, characterizes some of the internees 
and describes their mutual relations, as well as rules according to 
which the centre was run and forms of resistance. A separate part 
of the narrative describes how Lazarowicz’s XIV LO (secondary 
school) friends and teachers reacted to the fact that he had been 
interned. 

 

Przemysław 
Lazarowicz.
Being forced 

to grow up 

Edited by 
Grzegorz 

Kowal
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Kolonia 205
Kołomyja 159, 160, 162, 167, 168, 179
Komańcza 199
Konstancin zob. Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna (Konstancin) 154
Kopyczyńce 163
Kotowice (pow. Wrocław)  191, 192
Kowel 178
Kraków 163, 173, 180, 201
Krasnostawce 177
Krosno 154, 161
Księstwo Warszawskie 131
Laski 211
Laskowice (dziś część Jelcza-Laskowic) 
183
Lippstadt 183
Lipsk 209
Litwa 178
Londyn 142, 150
Los Angeles 134
Lublin 178, 187
Lukowitz zob. Łukowice

Lutynia 180
Lwów 150, 167, 174, 180, 191, 229
Ławy 145
Łęczyca 131 
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Łódź 187
Łuck 191
Łuka 166
Łukowice (Lukowitz) 197
Łużyce 184 
Małopolska 174
Marcinkowice 182, 188, 191, 192
Mazowsze 197, 210
Medyka 180
Młociny (dziś część Warszawy) 131
Modlin (dziś część Nowego Dworu 
Mazowieckiego) 131
Monachium 198, 205, 227
Monastyr 166
Mongolia 162
Moskwa 150, 202
Narew 131
Netrebówka 166
Niemcy zob. republika Federalna 

Niemiec

Nieśwież 143
Niezwiska 163, 166
Norylsk 192
Nowy Łupków 237
NRD zob. republika Federalna Niemiec

Nysa (miasto) 214, 223, 233, 236, 239, 
240, 248, 251
Nysa Łużycka 197, 198
Obertyn 159–171, 173, 175–180, 182–
186, 193 
Odra 198
Oldenburg 173, 183
Olsztyn 199, 206
Oława 159, 180, 185, 188, 191, 192 
Opoczno 143, 149
Opole 180, 199, 206, 232
Oświęcim 201
Paryż 154, 196, 204

Peru 248
Podlesie 142
Podwerbce 166
Pokucie 159, 175
Polska zob. rzeczpospolita Polska

Poznań 154
PRL zob. rzeczpospolita Polska

Prusy 206
Pruszków 148
Przemyśl 174
Puszcza Kampinoska (Kampinos) 137–
143, 146, 148, 149
Racibórz 187
Radwanice 180–182
Radziechów 191
Ratowice 192
Republika Czeska (Czechy) 164, 183, 187
Republika Federalna Niemiec (III Rzesza, 
Niemcy, NRD,  RFN) 140, 160, 162, 
164, 167, 168, 173–175, 183, 196, 
202, 205, 206, 209
Republika Węgierska (Węgry) 167
Republika Włoska (Włochy) 144, 146
RFN zob. republika Federalna Niemiec

Rohatyn 162
Rożniatów 191
Równe 174 
Rzeczpospolita Polska (II Rzeczpospolita, 
Polska, PRL) 124, 127, 131, 134, 136, 
144, 154, 159, 169, 196, 199–202, 
205–211, 213, 214, 232, 234, 248, 252
Rzeszów 237
Rzym 192, 200, 202, 204, 207, 211
Saksonia Dolna 173
Schärding 205 
Siechnice 180
Siedlce (pow. Oława) 159–161, 173, 
180–183, 185, 187, 188, 191, 193
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Siekierzyn 166
Sieraków 138, 140
Skniłów 174
Sobocisko (Zottowitz) 180, 182, 191, 192
Spremberg 184
Stanisławów 160, 162, 167, 175
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 
(Stany Zjednoczone) 137, 211
Stany Zjednoczone zob. stany 

Zjednoczone ameryki Północnej

Stara Wieś (pow. Brzozów) 161, 163
Strzelce Opolskie 237
Strzelin 196
Syberia (Sybir) 162, 179, 183, 191, 192
Sybir zob. syberia

Szczecin 206
Szwajcaria 229
Śląsk 154, 174, 206
Śląsk Dolny 123, 152, 159, 173, 197, 
205, 206
Śląsk Opolski 195
Śniatyń 162, 176
Środa Śląska 161, 180
Tarnopol 174
Tarnów 163, 180
Tuczyn 151
Ukraina (Ukraińska SRR) 159, 169, 178
Ukraińska SRR zob. Ukraina 

Ural 162
Ursus (dziś część Warszawy) 136
Warszawa  123, 125, 126, 129, 131, 
133–135, 137, 138, 140–142, 146, 
147, 149–151, 154, 156, 196, 198, 
209, 211, 223, 226, 234, 241
Waszyngton 137
Watykan 204
Westfalia 183
Węgry zob. republika Węgierska

Wiedeń 204, 205
Wielick 178
Wielka Brytania zob. Zjednoczone 

Królestwo Wielkiej Brytanii i irlandii 

Północnej

Wierzbno 192
Witków Nowy 191
Włochy (dziś część Warszawy) 136
Włochy (kraj) zob. republika Włoska 

Włocławek 143
Wołyń 167, 178
Woronów 163, 166
Wrocław  123–125, 151, 159, 160, 
180–183, 185, 196–199, 201–204, 
206, 207, 211, 213, 216, 217, 219, 
224, 227, 230, 232, 237, 240, 241, 
243, 244, 248
Würzburg 205
Zadburowce 176
Zakrzów (pow. Oława) 191
Załęż 237, 239
Zedlitz zob. siedlce (pow. oława)

Zgorzelec 198
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej (Wielka Brytania) 137
Zottowitz zob. sobocisko

ZSRR zob. Federacja rosyjska

Związek Radziecki zob. Federacja 

rosyjska  

Żabokruki 159, 166
Żuków 159, 161, 166, 169, 170, 193
Żurawina  196, 197
Żyrardów 149
Żytomierz 187
Żywaczów 166
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Piotr filipkowski, historia mówiona i wojna. Doświad-
czenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji 
biograficznych , Wydawnictwo uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 2010. Monografie fNP, Seria humani-
styczna, ss. 509. 

„Żyjemy w tym, co opowiedziane. Świat jest tym, co opowiedziane” 
– świetnie dobrany cytat z Traktatu o łuskaniu fasoli1 otwiera książkę 
Piotra Filipkowskiego, oddając zarazem wrażliwość jej autora. Książka 
prowadzi czytelnika przez opowieści byłych więźniów systemu obozów 
Mauthausen o ich życiu, w którego centrum znalazło się doświadczenie 
kacetu. Autora nie interesuje jednak rekonstrukcja samego doświad-
czenia, obozowe co, ale narracyjne jak, czyli sposób konstruowania 
opowieści przez jego rozmówców. Książka pokazuje i komentuje, w jaki 
sposób, za pomocą jakich zasobów kulturowych, tworzą oni opowieść 
życia. „Przyjmuję – pisze Filipkowski – że jedyny dostęp, jaki posiadam 
do ich doświadczeń obozowych «tam i wtedy», zapośredniczony jest 
przez narracyjne «tu i teraz». A to ostatnie nie jest prostą reprezen-
tacją minionego, lecz wikła się w wielorakie, istotne społecznie kon-
teksty – między innymi: kontekst indywidualnej i zbiorowej pamięci, 
kontekst tożsamości, definiowanie sytuacji wywiadu przez badanych 
(i przez badacza), sam przebieg tej interakcji. Analizując narracje au-
tobiograficzne byłych więźniów, staram się rozpoznawać te konteksty” 
(s. 12). Wspomniane narracje zostały nagrane w ramach polskiej części 
Mauthausen Survivors Documentation Project2.

Książka składa się z trzech części, z których dwie pierwsze stano-
wią wprowadzenie do właściwych analiz autora. W pierwszej przedsta-
wia on teoretyczne i metodologiczne konteksty swojego badania, któ-
re zostało przeprowadzone na skrzyżowaniu socjologii biograficznej  

 1  W. Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli, Kraków 2007. 
 2  Podstawowe informacje na temat tego projektu, kierowanego przez prof. Gerharda 

Boltza z Ludwig Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft w Wiedniu, 
zob. http://oralhistory-productions.org/articles/Mauthausen.htm. Na temat jego 
kontynuacji – Mauthausen Survivors Research Project – zob. http://www.lbihs.at/
MSRP/. Informacje na temat wywiadów realizowanych w Polsce: http://www.audio-
historia.dsh.waw.pl/audiohistoria/web/projekty/show/id/2. Zob. też Ocaleni z Maut-
hausen, red. K. Madoń-Mitzner, Warszawa 2009.
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i historii mówionej. Bliskie Filipkowskiemu są przede wszystkim zało-
żenia symbolicznego interakcjonizmu i socjologia biografistyczna Frit-
za Schützego, ale także analiza literacka, co nie zostało wypowiedzia-
ne wprost, ale jest widoczne w części empirycznej. Filipkowski celowo 
dystansuje się od przyjęcia jednej, rygorystycznie przyjętej procedury 
analizy wywiadu biograficznej, bo, jak pisze, chciałby, aby jego praca 
analityczna była przede wszystkim „wnikliwym i wrażliwym słucha-
niem, patrzeniem czytaniem, w którym – za wskazaniem Denzina 
– znaczenie będzie zyskiwać pierwszeństwo przed metodą, więcej: zna-
czenie i metoda staną się jednym” (s. 64). 

W drugiej części znajdziemy charakterystykę zbioru wywiadów 
biograficznych z polskimi więźniami Mauthausen (164 relacje audio 
i wideo, których kopie są zarchiwizowane w Domu Spotkań z Historią 
w Warszawie), a także próbę typologii tych narracji, które autor dzieli 
na: (1) opowieści więźniów długoletnich, zwykle przedwojennych in-
teligentów, którzy do obozu trafili na początku wojny; (2) opowieści 
więźniów, dla których Mauthausen był często tylko jednym z więzień 
i obozów, do których trafili po aresztowaniu za udział w konspiracji 
lub ucieczkę z robót przymusowych; (3) opowieści osób, które zostały 
umieszczone w obozie jesienią 1944 r., najwięcej wśród nich kilkuna-
stoletnich wysiedleńców z ogarniętej powstaniem Warszawy. Ta typo-
logia jest przełamana ekskursem, jak to nazywa autor, na temat narracji 
kobiecych. Chociaż ich opowieści można zaliczyć do „typu trzeciego”, 
to autor wydziela je po to, aby zwrócić uwagę czytelnika na specyfikę 
kobiecych narracji autobiograficznych w odniesieniu do przeżyć obo-
zowych.

Trzecia, najważniejsza, część książki to głęboka analiza trzech wy-
wiadów, przeprowadzonych przez Piotra Filipkowskiego, odpowiada-
jących każdemu z wyróżnionych typów doświadczenia obozu: Leona 
Ceglarza – aresztowanego wiosną 1940 r. nauczyciela wiejskiej szko-
ły, Zygmunta Podhalańskiego – ujętego w grudniu 1942 r. za udział 
w konspiracji w Nowym Sączu niedoszłego studenta Politechniki 
Lwowskiej, który zanim znalazł się w Mauthausen, przeszedł przez 
więzienie w Tarnowie i obóz w Auschwitz, oraz Romana Stroja, któ-
ry w wieku piętnastu lat, zaraz po wybuchu powstania warszawskiego, 
został deportowany wraz z ludnością cywilną do obozu w Pruszkowie, 
potem trafił do Auschwitz i Mauthausen. Autor podąża za narratora-
mi, zwraca uwagę na charakter ich pamięci, komentując ich opowieści, 
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budowę narracji, ich węzłowe epizody, ale także język, emocje i gesty, 
które towarzyszą wypowiedzi. Ten gęsty komentarz zapisany na bli-
sko trzystu stronach jest zarówno rekonstrukcją pamięci narratorów, 
jak i swoistym raportem z prób podjętych przez Piotra Filipkowskiego 
w celu zrozumienia i uaktualnienia znaczeń obozowego doświadcze-
nia. Część trzecia z powodzeniem spełnia postulat autora ze wstępu, 
w którym zwraca on uwagę, że nieholokaustowe doświadczenie obozu 
wydaje się współcześnie wyeksploatowane i należące do innej, niemod-
nej kultury pamięci, utrwalonej w  czasach PRL, w związku z tym, pi-
sze Filipkowski, należy je raz jeszcze opowiedzieć, „językiem bardziej 
współczesnym, może lepiej zrozumiałym” (s. 9). 

Książka ta nie bez powodu ukazała się w prestiżowej serii humani-
stycznej Fundacji Nauki Polskiej. Świetnie wpisuje się w tradycję socjo-
logii rozumiejącej – badającej i odtwarzającej świat społeczny z per-
spektywy jego uczestników – łącząc w dodatku tę perspektywę z prak-
tyką historii mówionej. Ma znakomitą bibliografię, sądzę więc, że ma 
szansę stać się reference book dla adeptów historii mówionej i socjologii 
biograficznej. Jest także wspaniałą lekcją umiejętności, jak zachować 
podmiotowość rozmówców podczas prowadzenia wywiadów i ich oma-
wiania. Jest wreszcie pięknie napisana – autor skutecznie unika niezro-
zumiałych określeń i żargonowych potworków słownych, którymi naje-
żona jest niejedna współczesna praca socjologiczna. Historia mówiona 
i wojna to książka, którą każdy z przyjemnością może przeczytać. Przy-
puszczam, że wejdzie do kanonu „obozowej” literatury w Polsce. 

Uwagę do całości mam tylko jedną. Rozumiem rezerwę autora przed 
rygorystycznym stosowaniem sztywnej siatki analitycznej zapropono-
wanej przez jedną teorię. Jednak myślę, że „opowieść o opowieściach” 
zawarta w trzeciej części książki zyskałaby na wyraźniejszej syntezie 
w zakończeniu oraz na analitycznym wyostrzeniu propozycji samego 
autora, co nadałoby pewien rytm lekturze i otworzyłoby jego interpre-
tacje na ewentualne polemiki. Zastrzeżenie to jednak nie psuje smaku 
lektury. 

J o a n n a  Wa w r z y n i a k
Warszawa
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Biografičeskoe interv΄û: učebno-metodičeskoe posobie, 
e. Astaf΄eva [et al.], Moskva : universitet Rossijskoj Aka-
demii Obrazovaniâ 2001, ss. 87

W przygotowaniu tej recenzji niezwykle inspirująca okazała się dla 
mnie przewrotna metafora Clifforda Geertza, porównująca pracę bada-
cza do sytuacji jednookiego w kraju ślepców: „W świecie niewidomych, 
którzy nie są na tyle nie spostrzegawczy, jak się wydaje, jednooki nie 
jest królem, lecz widzem”3. Jej trafność bowiem polega na pokazaniu 
w sposób metaforyczny roli, jaką odgrywa badacz we współczesnej hi-
storii mówionej oraz jakie możliwości analityczne posiada. 

Analizę narracji (auto)biograficznych postrzegam jako każdorazowe 
i czytelne wyjaśnianie jej treści, co staje się możliwe poprzez podjęcie 
próby zrozumienia współrozmówcy. Chcąc zrozumieć drugiego czło-
wieka i jego świat wewnętrzny, zbliżyć się przynajmniej do poprawnego 
zrozumienia znaczeń, które nadaje on swej przeszłości, wypowiadanym 
zdaniom i opiniom na jej temat, należy uświadomić sobie bowiem, że 
nie jest możliwe zrozumienie dosłowne, niejako wprost. Pomimo nie-
możności „wejścia w czyjąś skórę”, każdy z nas może przeanalizować, 
a następnie usystematyzować te znaczenia, które rozmówca nadał opi-
sywanym przez siebie wydarzeniom z przeszłości (dokonane zazwyczaj 
w sposób bezrefleksyjny i chaotyczny) i poprzez zbadanie tekstu i kon-
tekstu wytworzonych przez narratora potrafi odkryć kolejne tajniki 
indywidualnej interpretacji przeszłości, a nawet skłonić narratora do 
głębszego namysłu nad własną przeszłością. Narrator zaś może wytwo-
rzyć własną interpretację opowiedzianej wcześniej historii nie pokry-
wającą się z tą analizą.

Metody analizy zgromadzonego materiału źródłowego, cytacji oraz 
ukształtowania na ich podstawie bądź z ich pomocą własnej narracji, są 
uzależnione od dyscypliny, którą reprezentuje badacz4. W ten sposób, 

 3  С. Geertz, From the Native’s Point of View: On the Nature of Anthropological Under-
standing, [in:] Interpretative Social Science: a Reader, ed. P. Rabinow, W.M. Sullivan, 
Berkeley–Los Angeles–London 1979, p. 228. Jest to metafora oparta na stwierdze-
niu Erazma z Rotterdamu: „W świecie niewidomych jednooki jest królem”, które na 
trwale weszło do języka angielskiego.

 4  V. Skultans, Between Experience and Text in Ethnography and Oral History, „Elore” 
2006, vol. 13, http://www.elore.fi/arkisto (dostęp: 12 X 2008 r.).
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w zależności od dziedziny wiedzy, na podstawie tego samego źródła 
może powstać wiele zupełnie odmiennych analiz.

Świadomość tego, że nie jest możliwe wytyczenie jakiejś określonej 
drogi, którą badacz jako „widz w krainie ślepców” dotarłby do najważ-
niejszych sensów i ukrytych znaczeń tego, co narrator chciał powie-
dzieć przez tak skonstruowaną opowieść o życiu, oraz fakt, że można 
do sedna dojść różnymi, niekiedy zawiłymi ścieżkami, motywuje do 
otwarcia się na odmienne perspektywy badawcze.

W literaturze przedmiotu jest wiele interesujących opracowań me-
todologicznych poświęconych technikom analizowania wywiadów. Są 
one mniej lub bardziej usystematyzowane i podporządkowane poszcze-
gólnym celom badań, rodzajom wywiadów oraz indywidualnym moż-
liwościom badaczy. Chciałabym zapoznać czytelnika jednym z nich, 
opracowanym przez grupę badaczy rosyjskich pt.: Biografičeskoe 
interv΄û: učebno-metodičeskoe posobie (Wywiad biograficzny: skrypt 
dla studentów)5. Jest ono warte uwagi właśnie ze względu na doskonałe 
oddanie istoty problemów płynących z interdyscyplinarnego charakte-
ru badań we współczesnej oral history. Umieszczono w nim przykłady 
analizy wywiadu biograficznego z narratorką Tanią Ł. przez interdy-
scyplinarną grupę uczonych, składającą się z psychologa, socjologa, 
historyka i „konfliktologa” (conflict resolution studies). Żaden z bada-
czy nie uczestniczył w rozmowie z narratorką, lecz miał do czynienia 
z nagraniem i szczegółowo opracowaną transkrypcją. W ten sposób, 
używając narzędzi badawczych przypisywanych poszczególnym dyscy-
plinom, dokonano modelowej analizy wspomnień.

Prezentując perspektywę socjologiczną, Jelena Mieszczerkina za-
stosowała sekwencyjną analizę wywiadu narracyjnego, by w ten spo-
sób odkryć, że opowieść o życiu narratorki jest podyktowana chęcią 
zrozumienia własnych kolei losu jako córki i żony wojskowego (trakto-
wanej jako szczególna pozycja w społeczeństwie sowieckim i postso-
wieckim) z jednej strony, i z drugiej – jak ta pozycja wpłynęła na jej losy 
(częste zmiany miejsca służby przez męża zmusiły ją do zrezygnowania 
z własnej kariery zawodowej pomimo ambicji i wykształcenia). Jele-
nie Mieszczerkinej udało się wychwycić na poziomie lingwistycznym,  

 5  Biografičeskoe interv΄û: učebno-metodičeskoe posobie, E. Astaf éva [et al.], Moskva 
2001.
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jak ciężkim do udźwignięcia okazał się dla narratorki tradycyjny mo-
del rodziny, którego wzorzec wyniosła z domu6.

Psycholog Weronika Nurkowa stosując holistyczne podejście do ana-
lizy narracji zauważyła, iż Tania Ł. w sposób świadomy rozróżnia włas-
ne wspomnienia od wspomnień zapożyczonych od rodziców i bliskich 
(zwłaszcza jeśli chodzi o okres dzieciństwa). Analiza właśnie tych „im-
plantowanych wspomnień” pozwoliła badaczce ocenić, w jaki sposób 
został ukształtowany system wartości narratorki (np. przegrany mecz 
nauczył nigdy się nie poddawać). Co więcej, psycholog zwraca uwagę na 
sposób autoprezentacji: narracja jest zwięzła i przemyślana, opisywane 
wydarzenia są komentowane na bieżąco przez narratorkę, przy czym 
żaden z opisywanych elementów nie pochłania jej szczególnej uwagi. 
Co więcej, narratorka unika odpowiedzi na pytania egzystencjalne, 
woli pozostawać w świecie wspomnień dnia codziennego7.

Dla konfliktologa Jeleny Astafjewej, oceniającej narrację Tani z perspek-
tywy podejmowanych decyzji i sposobów radzenia sobie z problemami, 
ideał ojca-wojskowego również odegrał znaczącą rolę w życiu narratorki. 
Z opisywanej przez nią sytuacji konfliktu z nauczycielką ze względu na 
niesprawiedliwą ocenę wynika, że dla Tani ojciec jest największym auto-
rytetem, jest silny i opiekuńczy, dlatego tylko on potrafi ją ochronić przed 
niegodziwością tego świata. Tania więc zuchwale grozi nauczycielce karą ze 
strony ojca i opuszcza klasę. Okazuje się jednak, że ojciec potępia jej zacho-
wanie, narratorka jest zmuszona wrócić do szkoły i przeprosić wychowaw-
czynię. Z każdym następnym konfliktem w swoim życiu narratorka radzi 
sobie znacznie lepiej, przyjmując wobec życia postawę otwartą8.

Z kolei historyk Olga Koszelewa, stosując metodę analizy treści, po-
strzega opowieść Tani w kategoriach społeczno-historycznych. To, co dla 
socjologa było związane z przestrzenią domu rodzinnego, dla historyka 
staje się przykładem problemu pokolenia powojennego (wybór partnera 
życiowego nie jest tu podyktowany wzorcem ojca, lecz prestiżem społecz-
nym wynikającym z poślubienia oficera Armii Czerwonej). Narracja Tani 
staje się ilustracją przyjęcia przez obywateli Związku Sowieckiego biernej 
postawy życiowej i społecznej. Historyk szczególną uwagę poświęca anali-

 6  Ibidem, s. 47–58.
 7  Ibidem, s. 58–69.
 8  Ibidem, s. 79–85.
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zie wyboru przyszłego zawodu przez narratorkę, dla której z perspektywy 
dnia dzisiejszego (zbliżającej się emerytury) pozostaje zagadką, jak można 
było wówczas w tak obojętny sposób podejść do swojego życia (wybór 
zawodu nauczyciela nie był związany ani z tradycjami rodzinnymi, ani 
z zainteresowaniami maturzystki). W oczywistej dla psychologa bezre-
fleksyjnej postawie życiowej historyk dopatruje się skutków pedagogiki 
sowieckiej przekładającej obowiązek wychowania dziecka przez rodziców 
na szeroko pojęte państwo (czytało się tylko lektury szkolne, oglądało się 
i słuchało się tego, co wszyscy). Co ciekawe, że zajmujący konfliktologa 
problem przewartościowania życiowej roli ojca przez narratorkę, dla hi-
storyka jest raczej dowodem na to, jak ważne dla rodziców było zdanie 
nauczycielki (sytuowanej na pozycji przedstawiciela władzy) i jej „spra-
wiedliwość”, nie zaś poczucie krzywdy ich dziecka. Zdaniem Olgi Kosze-
lewej, poczucie „pseudobezpieczeństwa” nie nauczyło ani samej Tani, ani 
jej rówieśników, krytycznie oceniać własną przeszłość. W wyniku tego 
narratorka nie potrafi nawet z perspektywy lat odejść od typowego dla 
sowieckiego dyskursu biograficznego obrazu szczęśliwego dzieciństwa. 
Obecność klisz językowych charakterystycznych dla grupy, z którą się 
identyfikuje narratorka są dobitnym tego przykładem9.

Narracja Tani Ł. została więc zaprezentowana na różne sposoby. Za 
każdym razem chodziło o to, żeby rozpoznać, który spośród wielu moż-
liwych opisów narratorki oraz która spośród wielu jej identyfikacji są 
kluczowe, w jaki sposób wpływają na jej postrzeganie siebie jako osoby 
w kontekście przeszłych doświadczeń oraz jak się to ma do konteks-
tu kulturowego, w którym osadzono narrację. W obrębie współczesnej 
historii mówionej każde z prezentowanych podejść jest cenne na swój 
sposób i każde mogłoby wyjść spod pióra badacza współczesnej oral 
history. Wszystko zależy wyłącznie od postawy względem źródła, którą 
przyjmie i dyscypliny, w ramach której prowadzi swe badania.

W tym kontekście autorki odniosły niewątpliwy sukces. Zabrakło 
jednak w tym skrypcie kontaktu z oryginałem dźwiękowym. Pozba-
wione go przykłady modelowych analiz wyglądają na oderwane od kon-
tekstu oryginalnego. Co więcej, wyedytowana i podana na początku 
transkrypcja jest znacznie uboższą pod względem semantycznym for-
mą zapisu narracji, gdyż żywe brzmienie oddaje atmosferę i charakter 

 9  Ibidem, s. 69–79.
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rozmowy, prezentuje mimikę i gesty rozmówców. Wywiad bowiem jest 
żywą interakcją społeczną, w ramach której dynamika rozmowy, ton 
głosu i ekspresja cielesna są bezpośrednio dostępne dla jej uczestników. 
Te bezpośrednie doświadczenia nie są dostępne dla osoby, która zapo-
znaje się z pozbawionym jakiegokolwiek kontekstu zapisem rozmowy. 
Rejestracja wywiadu na dyktafonie zakłada abstrahowanie od cieles-
nej obecności rozmówców i od języka ciała zawartego w postawie i ge-
stach10. Na etapie spisywania transkrypcji badacz napotyka na problem 
odtworzenia w formie pisemnej intonacji, zmiany rytmiki wypowiedzi, 
osobliwości artykulacji itp., niejednokrotnie ważnych do zrozumienia 
wypowiedzianych treści. Ponadto każda transkrypcja jest skażona nutą 
badawczego subiektywizmu, ponieważ prezentuje jego osobiste spoj-
rzenie na dany wywiad. Nie umniejsza to rzecz jasna wartości wspo-
mnień świadków historii, wręcz przeciwnie, wskazuje na kolejne moż-
liwości w dziedzinie analizy i interpretacji źródeł mówionych11. W tym 
też przypadku przedstawiony zapis nagrania sprawia wrażenie auto-
biografii napisanej pod dyktando, nie zaś z rzeczywistej rozmowy.

W ten sposób nie jest możliwe pełne zrozumienie prezentowanych 
analiz, gdyż czytelnik pozbawiony jest możliwości konfrontacji wnio-
sków badacza z analizowanymi fragmentami narracji. Część wniosków 
pozostaje zatem nieczytelna i niezrozumiała dla zewnętrznego obser-
watora. W ten sposób podręcznik staje się czytelniejszy bardziej dla 
specjalistów, aniżeli dla adeptów (dla których nota bene jest przezna-
czony), ponieważ wymaga posiadania bardziej niż podstawowej infor-
macji na temat samej metody oraz metodologii określonych dyscyplin 
naukowych, przedstawicielami których są autorki.

Niemniej jednak uważam tę pozycję za godną polecenia lekturę, za-
równo dla początkujących, jak i zaawansowanych badaczy. Z tym że nie 
powinien to być ich pierwszy podręcznik, lecz jeden z przewodników 
po „krainie ślepców”. 

W i k t o r i a  K u d e l a - Ś w i ą t e k
kraków

 1 0  S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, tłum. A. Dziuban, Warszawa 2010, s. 155.
 11  G. Grinčenko, Usna istoriâ – teoriâ, metod, džerelo, [w:] Nevygadane: Usni istorii 

ostarbajteriv, red. G. Grinčenko, Harkiv 2004, s. 10–32, http://keui.univer.kharkov.
ua/oral_history/iofe.html (dostęp: 11 XII 2008 r.).
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jerzy Woźniak, Droga do wolnej Polski, Wrocław 2011, 
Wrocław: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ss. 146.

 
Wspomnienia Jerzego Woźniaka, opublikowane przez wrocławski Od-
dział Instytutu Pamięci Narodowej, są kolejną próbą przedstawienia 
swojego życiorysu przez żołnierza Polski Podziemnej, który należy do 
pokolenia „żołnierzy wyklętych”. Przed kilkoma laty zostały wydane 
dwa tomy wspomnień starszego od Woźniaka, Jana Łopuskiego, żołnie-
rza Inspektoratu AK Rzeszów, jednak na wyższym stanowisku dowód-
czym, z racji kilku lat starszeństwa dzielącego go od Woźniaka (trzeci 
tom wspomnień prof. Łopuskiego obejmujący lata 1944–1945 ukazał 
się jeszcze w 1990 r.). Treść wspomnień Woźniaka została podzielo-
na na szesnaście rozdziałów, które uzupełniono indeksem osób i in-
deksem geograficznym. Do książki wydawca dołączył płytę zawierają-
cą film „Żołnierze wyklęci. Jerzy Woźniak”, zrealizowany na zlecenie 
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, w scenariuszu 
i w reżyserii Sławomira S. Górskiego.

Jerzy Woźniak należy do pokolenia „Kolumbów”. Urodził się w Kra-
kowie 8 listopada 1923 r., ale już po kilkunastu miesiącach rodzina 
przeniosła się do Błażowej pod Rzeszowem, gdzie spędził dzieciństwo 
i młodość. Był najstarszym synem Jana i Karoliny z domu Rząsa. Oj-
ciec pracował w zawodzie prawnika i notariusza, najpierw w Krako-
wie, a później na Rzeszowszczyźnie. Oprócz niego rodzice mieli młod-
szą o cztery lata córkę Krystynę i o jedenaście lat młodszego syna 
Grzegorza. Z rodzinną Błażową związane były lata nauki w szkole po-
wszechnej, po ukończeniu której w 1935 r. został uczniem Gimnazjum 
im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Do wybuchu wojny zdążył 
w nim zdać małą maturę. W okresie okupacji Jerzy Woźniak zdał egza-
min dojrzałości w tajnym nauczaniu. Był także żołnierzem konspiracji 
zbrojnej; został zaprzysiężony do konspiracji ZWZ-AK w 1942 r., po-
sługiwał się pseudonimem „Żmija”. Na przełomie 1943/1944 r. ukoń-
czył kurs Szkoły Podoficerskiej Rezerwy Piechoty, a następnie III kurs 
Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty, po ukończeniu którego został 
awansowany do stopnia kaprala podchorążego. Na początku 1944 r. 
został wyznaczony do ochrony radiostacji, za pomocą której prowa-
dzono łączność z Londynem, m.in. wysłuchiwano melodii sygnało-
wych awizujących zrzut.
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 W tragicznym dla żołnierzy AK okresie, który rozpoczął się po 
wkroczeniu Armii Czerwonej mógł podzielić los innych aresztowa-
nych przez NKWD i wywiezionych do łagrów w ZSRS. Został wtedy 
ostrzeżony przez stacjonującego w jego domu rodzinnym pułkownika 
Armii Czerwonej – dowódcę pułku kawalerii z 1. Korpusu Kawalerii 
Gwardii. W lecie 1945 r. przedostał się na Zachód, gdzie był żołnierzem 
2. Korpusu PSZ. W listopadzie 1946 r. został wezwany do Londynu, 
gdzie spotkał się ze swoim byłym dowódcą z AK, a aktualnie prezesem 
Delegatury Zagranicznej Zrzeszenia „WiN”, płk. Józefem Maciołkiem 
„Żurawiem”. Rozmowa miała bezpośredni wpływ na dalsze losy autora 
wspomnień. Kiedy zgodził się na kontynuowanie misji specjalnej oraz 
został adiutantem i sekretarzem „Żurawia”, nie przewidywał, że zaan-
gażowanie się w działalność Zrzeszenia „WiN” przyniesie mu prawie 
sześcioletni okres pobytu w więzieniu. Pod koniec marca 1947 r. jako 
kurier wyruszył z Anglii do kraju, posługiwał się pseudonimem „Jacek”. 
Pod fałszywym nazwiskiem, Józef Makara, powrócił jako przymusowy 
robotnik wywieziony na roboty do Niemiec. W końcu kwietnia 1947 r. 
w Krakowie spotkał się z Ludwikiem Kubikiem, szefem Wydziału Orga-
nizacyjnego IV Zarządu Głównego „WiN”. Oprócz informacji o sytuacji 
panującej w Londynie przekazał mu pieniądze oraz szyfr „Skowronek”. 
Kilka dni później rozmawiał z  prezesem Łukaszem Cieplińskim, został 
powołany na oficera do zleceń specjalnych IV Zarządu, a także objął 
funkcję szyfranta. 

9 grudnia 1947 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy MBP 
w Katowicach. W trakcie prowadzonego śledztwa konfrontowany był 
z przebywającym w areszcie Łukaszem Cieplińskim, z którym funk-
cjonariusze zawarli umowę o tzw. cichym ujawnieniu. Po wyjawieniu 
działalności „WiN” jego działacze mieli nie być represjonowani. Był to 
jednak podstęp mający na celu likwidację organizacji, funkcjonariu-
sze nie zamierzali dotrzymywać postanowień umowy. Podobną meto-
dę chciano zastosować także w przypadku Woźniaka. Domagano się 
też, aby jako współpracownik bezpieki wyjechał do płk. Maciołka do 
Londynu. Indagowali go w tej sprawie znany ze stosowania tortur wo-
bec więźniów kpt. Jan Wołkow i wiceminister MBP gen. Mieczysław 
Mietkowski. Wobec odrzucenia złożonej oferty trafił do celi. Prze-
słuchiwany był m.in. przez jednego z katów więzienia mokotowskie-
go Romana Laszkiewicza, zwanego „Krwawym Romkiem”. Więzienne 
losy dzielił m.in. z Bronisławem Zielińskim, tłumaczem szefa placówki 
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UNRRY w Polsce brygadiera Charlesa M. „Buda” Drury’ego, Stefanem 
Rybickim, żołnierzem Legii Cudzoziemskiej, odznaczonym Legią Ho-
norową za udział w uwolnieniu wraz z komandosami francuskimi gen. 
Henri Girauda (17 kwietnia 1942 r.) oraz z Bronisławem Banasikiem, 
komendantem głównym NZW. 10 listopada 1948 r. Jerzy Woźniak 
został skazany przez WSR w Warszawie na karę śmierci. W styczniu 
1949 r. decyzją prezydenta RP kara śmierci została mu zamieniona na 
dożywotnie więzienie. W marcu 1949 r. trafił do więzienia w Rawiczu, 
a w 1950 r. na trzy miesiące powrócił do Warszawy, co miało związek 
z procesem kierownictwa IV Zarządu Głównego „WiN”. Od listopada 
1950 r. przebywał w więzieniu we Wronkach, gdzie w kwietniu 1953 r. 
został sanitariuszem w szpitalu więziennym. 1 maja 1956 r. na podsta-
wie amnestii kara dożywotniego więzienia została złagodzona do 12 lat 
pozbawienia wolności. Z więzienia został zwolniony dopiero 16 listo-
pada 1956 r.

Po wyjściu na wolność dokończył rozpoczęte studia medyczne, na-
stępnie pracował w Klinice Gruźlicy i był kierownikiem Akademickiej 
Poradni Przeciwgruźliczej we Wrocławiu. Jako były żołnierz AK i czło-
nek „WiN” podlegał inwigilacji ze strony aparatu bezpieczeństwa PRL; 
zarówno poprzez wywiady w miejscu pracy, jak również informacje 
otrzymywane od agentury. O tym, że stanowił on potencjalne „zagro-
żenie” dla władz świadczyło zachowanie się SB wobec niego w dniu wi-
zyty we Wrocławiu Leonida Breżniewa (7 kwietnia 1965 r.). Po przemia-
nach ustrojowych w 1989 r. zaangażował się w powstanie i działalność 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia 
Społeczno-Kombatanckiego „Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość”. Od 
1997 r. przez cztery lata pełnił funkcję zastępcy kierownika Urzędu ds. 
Kombatantów. Do dzisiaj jest prezesem Dolnośląskiego Zarządu Świa-
towego Związku Żołnierzy AK. 

Zasadniczym czynnikiem, który wpłynął na zawartość opisywanych 
wspomnień jest to, że powstały, kiedy ich autor miał 87 lat, dlatego za-
pewne wiele wydarzeń, których był świadkiem nie zostało w nich uję-
tych. Inne z kolei zostały potraktowane zbyt pobieżnie, chociaż z racji 
udziału w nich autora czytelnik chciałby się dowiedzieć więcej. Odnosi 
się to przede wszystkim do przynależności do Delegatury Zagranicznej 
„WiN” i misji jako emisariusza do Polski. Charakterystycznym elemen-
tem tego typu źródeł jest także łączenie informacji, które zachowały się 
w pamięci autora z tymi, które uzyskał już po latach, a które pochodzą 
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z opracowań historycznych, jak też relacji innych uczestników wyda-
rzeń, zwłaszcza że miał bardzo dobre kontakty z dawnymi kolegami 
z AK i „WiN”. Warto także pamiętać, że pamięć autobiograficzna nie 
jest nienaruszalnym depozytem, lecz podlega różnym procesom, w wy-
niku których opowieść o przeszłości może się zmieniać. 

Jerzy Woźniak nie podjął też wątku związanego ze współpracą 
z funkcjonariuszami aparatu bezpieczeństwa PRL dwóch osób, które 
były z nim blisko związane poprzez więzy rodzinne, czy też jako do-
wódcy w AK. Chodzi o syna siostry ojca – Stefana Sieńkę, który w cza-
sie wojny był żołnierzem placówki AK Błażowa (ps. „Ikar”), a w IV 
Komendzie „WiN” pełnił funkcję szefa „Biura Studiów”, zajmującego 
się opracowaniem materiałów wywiadowczych i propagandowych. Po 
aresztowaniu przez UB został zwerbowany przez UB i pod pseudo-
nimem „Wiktor” wykorzystywany był w prowokacyjnej V Komendzie 
„WiN”. Drugą z osób występujących na łamach wspomnień Woźniaka 
jest Mieczysław Chendyński „Józef”, który był dowódcą placówki AK 
Hyżne, a po wkroczeniu Armii Czerwonej został wywieziony do łagru 
w ZSRS. Po powrocie do kraju w 1947 r. został zwerbowany do współ-
pracy przez WUBP w Rzeszowie. Pod pseudonimem „Twardy” wyko-
rzystywany był do likwidacji nierozpracowanych przez UB struktur 
organizacji „WiN”, a także inwigilacji żołnierzy AK. Współpracę kon-
tynuował do swojej śmierci 15 kwietnia 1951 r. 

Zastrzeżenia budzi także brak opracowania merytorycznego ze 
strony wydawcy. Zapewne przynajmniej niektóre z pomyłek autora 
udałoby się wyjaśnić w przypisach, odwołując się do bogatej literatury 
naukowej, jaka ukazała się w ostatnich kilkunastu latach. W tym miej-
scu można dodać, że dla wielu badaczy zajmujących się historią mó-
wioną to właśnie pomyłki, przekłamania i mity podlegają szczególnej 
analizie. Oprócz tego słabą stroną publikacji jest wspomniany indeks 
osób, w którym nie zdecydowano się uzupełnić brakujących imion 
czy też rozszyfrować pseudonimów (Adamowski Mieczysław; Błażej 
Franciszek; Arend Rudolf; Czartoryska Cecylia; Dzierżyńska – praw-
dopodobnie Aldona Kojałłowiczowa, siostra Feliksa Dzierżyńskiego; 
Ehaus Heinz; Jamrozik Piotr; Jaszczuk Marian; Jamontt-Krzywicki 
Ryszard; „Jeleń” to pseudonim Stanisława Augustyna – oficera łącz-
ności konspiracyjnej Inspektoratu AK Rzeszów; Kulanowski Stanisław 
ks.; Lebiediew Wiktor; Krawczyk Władysław – nie był jednak adiutan-
tem prezydenta Ignacego Mościckiego, a zastępcą szefa jego Gabinetu  
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Wojskowego; Łowczowski Gustaw; cc. kpt. „Mazepa” to Władysław Al-
fred Miciek; Niepokólczycki Franciszek – jego imię występuje w tek-
ście wspomnień; Nyrkowski Stanisław; występujący w tekście i indek-
sie „Rogacz” to pseudonim Antoniego Kołodzieja – żołnierza Placówki 
AK Błażowa; Rosik Antoni; Sobecki Władysław; Śliwiński Władysław; 
Wołkow Jan), ewentualnie dokonać poprawy pisowni nazwisk, które 
autor zapamiętał niewłaściwie (profesor Gimnazjum im. Stanisława 
Konarskiego w Rzeszowie to Stanisław Dihm, a nie Dim; dowódcą Pla-
cówki AK Hyżne był por. Mieczysław Chendyński, a nie jak myli się 
w jednym miejscu autor – Józef Chędzyński, co zostało ujęte w indek-
sie jako inna osoba, w dodatku bez podania imienia; lekarz więzienny 
we Wronkach nazywał się Brunon Fijałkowski, w książce i w indeksie 
jest Fiałkowski; funkcjonariusz niemieckiej Policji Bezpieczeństwa, 
zastrzelony przez AK w Rzeszowie 25 maja 1944 r., nazywał się Hans 
Flaschke, a nie Flaschka, jak pisze autor, czy Flaschek, jak widnie-
je w indeksie; wymieniony w książce kpt. Kiersnowski „Puchacz”, to 
prawdopodobnie kpr. Ryszard Kiersnowski „Puchacz”, który jednak 
był żołnierzem V Brygady Wileńskiej AK dowodzonej przez mjr. Zyg-
munta Szendzielarza „Łupaszka” i nie walczył na Podkarpaciu; wystę-
pujący w indeksie Sieglbauer Felix to prof. Uniwersytetu w Innsbrucku 
Felix Siegelbauer, w tekście autor zapisał błędnie Sigelbauer). Błędnie 
w indeksie zapisano także nazwisko i nie podano imienia emisariusza 
i jednocześnie szefa Delegatury Zagranicznej WiN, który nazywał się 
Adam Boryczka, a nie Boryczko (błąd ten powielają także inni auto-
rzy). Pojedyncze pomyłki zdarzają się też w indeksie geograficznym, 
gdzie zamiast Grodzisko Dolne figuruje Grodzisk Dolny, a zamiast 
Kąkolówki jest Kąkolowka. 

Można uzupełnić niektóre wątki poruszone przez Jerzego Woźniaka 
na kartach swoich wspomnień, które podawał nie znając wszystkich ich 
okoliczności. Nie ma na ten temat również opracowania redakcyjnego. 
Opisując walki, jakie miały miejsce w rodzinnej Błażowej, autor pisze, 
że w miejscowości tej nie doszło do większych potyczek z Niemcami, 
ale wspomina o zasadzce na oddział Wehrmachtu, jaka miała miejsce 
tutaj 8 lub 9 września 1939 r. Prawdopodobnie dotyczyło to starcia, 
w którym uczestniczył pluton dowodzony przez ppor. Edmunda Szczo-
ta z 49. Huculskiego Pułku Strzelców (11. Karpacka Dywizja Piechoty). 
W zorganizowaną 10 września zasadzkę wpadł sztab niemieckiego III 
dywizjonu 109. Pułku Artylerii z XVIII Korpusu Armijnego, zginął do-
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wódca dywizjonu ppłk Franz Güldenberg, a dwóch oficerów i sześciu 
podoficerów i szeregowych zostało ciężko rannych. 

Jako przyczynę niemieckiej pacyfikacji Hyżnego w dniu 3 lipca 
1944 r. autor podaje likwidację w czerwcu 1944 r. przez żołnierzy AK 
– Pillmana, powiatowego agronoma (Kreislandwirta) w Starostwie 
w Rzeszowie, człowieka numer dwa po staroście Heinzu Ehausie. Tym-
czasem Pillman zginął prawdopodobnie jeszcze w 1943 r. Okoliczności 
jego śmierci zostały przedstawione we wspomnieniach Stefana Dąb-
skiego „Żbik I”, żołnierza oddziału dywersyjnego z Placówki AK Hyżne. 
Napisał on, że Pillman został zatrzymany podczas odbicia aresztowa-
nego partyzanta Mieczysława Szajny, którego Niemcy próbowali zabrać 
do Rzeszowa, gdy niósł ze sobą większą ilość mięsa. Poprzez kierowcę 
dano znać władzom niemieckim, że jeżeli w ciągu sześciu miesięcy 
Niemcy podejmą próbę pacyfikacji Hyżnego, Pillman zginie. Po prze-
kazaniu tej informacji „Żbik I” wykonał wyrok na Pillmanie. Bardziej 
prawdopodobną przyczyną działań niemieckich w lipcu 1944 r. były 
informacje wywiadowcze, na podstawie których wiedzieli, że w okoli-
cach Błażowej miała być zlokalizowana siedziba dowództwa AK w tej 
części Rzeszowszczyzny (Podobwód AK Rzeszów). Aresztowania kon-
kretnych ludzi zaangażowanych w konspirację miały być też związane 
z odszyfrowaniem przez Niemców przejętych list awansowych AK. 

Z walkami w trakcie akcji „Burza” na terenie Obwodu Rzeszów AK 
związana jest też informacja o zastrzeleniu przez partyzantów nie-
mieckiego generała w zasadzce na drodze Szklary-Hyżne. Wydarze-
nie to miało mieć miejsce 24 lipca w miejscowości Brzezówka, między 
Hyżnem a Tyczynem, a informacja o nim została podana w kilku mel-
dunkach AK z tego okresu. Swój udział w zastrzeleniu niemieckiego 
generała, bez podawania konkretnego nazwiska, zamieszcza w swoich 
wspomnieniach Stefan Dąbski, a Jerzy Woźniak wymienia nawet na-
zwisko generała lotnictwa Erika Neumana. W opublikowanych doku-
mentach z akcji „Burza” w Inspektoracie Rzeszów podano, że zastrze-
lonym był generał Eichenleib, a autorzy opracowania dziejów Placówki 
AK Hyżne podają generała lotnictwa Neubergera. Tymczasem żadna 
z tych osób nie figuruje w spisach niemieckich generałów, zaś Eichen-
leib może dotyczyć posiadacza Liści Dębu do Krzyża Rycerskiego (Rit-
terkreuz mit Eichenlaub). Jednak wśród niemieckich generałów, który 
otrzymali to odznaczenie, żaden nie zginął w lipcu 1944 r. pod Rze-
szowem.
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Czy wspomnienia Jerzego Woźniaka są wartościowym materiałem 
dla przybliżenia wydarzeń sprzed ponad pół wieku? Na pewno przy ich 
lekturze należy pamiętać o specyfice źródeł, jakimi są wspomnienia 
spisywane po kilkudziesięciu latach. W przypadku opisywanej pracy 
należy też zaznaczyć, że na ich wartość wpłynął też brak opracowania 
merytorycznego ze strony wydawcy i niechlujnie sporządzony indeks 
osobowy. Mimo to wspomnienia te stanowią interesujące świadectwo 
osoby, której dane było doczekać czasów, w których jego historia mogła 
zostać opublikowana. Mogą służyć nie tylko osobom zajmujących się 
zawodowo opisywaniem przeszłości, lecz także wszystkim interesują-
cym się historią regionalną i Polski w XX w. Szczególnie odnosi się 
to do zaangażowania autora w działalność Armii Krajowej, okupacji 
Rzeszowszczyzny przez Niemców i Sowietów, jak również do losów or-
ganizacji, która była kontynuatorką AK – Zrzeszenia „Wolność i Nieza-
wisłość”. Szkoda, że do spisania wspomnień nie doszło dwadzieścia lat 
wcześniej, co zapewne korzystnie wpłynęłoby na ich zawartość. Praca 
zasługuje na uwagę także z tego powodu, że jej autor należał do ludzi 
najbardziej zwalczanych przez ustrój komunistyczny, których określa-
no mianem „wrogów ludu”. Świadectwem tego było skazanie go na karę 
śmierci. Dzięki temu, że wymierzoną karę zamieniono na wieloletnie 
więzienie dane mu było doczekać zmiany klimatu politycznego i zwol-
nienia. Po latach mógł spisać swoje refleksje z bogatego życiorysu jed-
nego z „żołnierzy wyklętych”.

P i o t r  C h m i e l o w i e c
Rzeszów
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Nie tylko walka... Żołnierze armii Krajowej w powojennym 
Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, red. grzegorz Kowal, Woj-
ciech Kucharski, jarosław Maliniak i grzegorz Strauchold, 
Wrocław 2010, Wydawnictwo „lena”, światowy związek 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Dolnośląski, ss. 219.

Na przełomie 2010 i 2011 roku, nakładem wydawnictwa „Lena” z Wroc-
ławia, ukazał się tom materiałów będących pokłosiem konferencji zor-
ganizowanej 19 października 2010 r. przez Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej – Okręg Dolnośląski, wspólnie z Ośrodkiem „Pamięć 
i Przyszłość”, Oddziałem IPN we Wrocławiu i Instytutem Historycz-
nym Uniwersytetu Wrocławskiego. Redaktorami tomu są Grzegorz Ko-
wal, Wojciech Kucharski, Jarosław Maliniak i Grzegorz Strauchold.

Uwagę zwraca projekt okładki autorstwa Joanny Garbowicz, który 
nie tylko doskonale odnosi się do zawartości książki, ale od razu po-
zwala sądzić, że czytelnik znajdzie w treści wiele informacji opartych 
na relacjach osób, których fotografie przedstawiono na okładce. 

Wewnątrz znajduje się jedenaście referatów, które były wygłoszo-
ne podczas konferencji. Poprzedzone są one słowem wstępnym Jerzego 
Woźniaka i krótkim wstępem redakcyjnym. Jerzy Woźniak jest czło-
wiekiem-instytucją – współtwórcą i animatorem ruchu kombatanckie-
go w Polsce po 1989 r. i niewątpliwie odcisnął on znaczące piętno na or-
ganizacji wyżej wymienionej konferencji. Świadczy o tym to, że prócz 
słowa wstępnego jest autorem pierwszego z artykułów, a także poświę-
cono jego osobie jeden z dalszych tekstów merytorycznych. Spod jego 
pióra wyszło trzystronicowe Wspomnienie o generale Mieczysławie Hu-
chli, będące swego rodzaju biogramem i hołdem dla generała. Tekst ten 
stanowi pierwszy artykuł w recenzowanym tomie.

Nim przejdę do omówienia kolejnych artykułów muszę zwrócić 
uwagę na to, iż książka nie posiada wstępu naukowego. Jest to znaczący 
mankament, ponieważ w trakcie lektury całości tomu pojawiają się py-
tania na temat koncepcji i konstrukcji konferencji oraz samej książki. 
Sytuacja ta zmusza mnie jako recenzenta do podjęcia próby odtworze-
nia zamysłu autorów. 

Nie tylko walka… składa się z dwóch, wyraźnie dających się wyod-
rębnić, aczkolwiek nie wydzielonych w spisie treści, części. Pierwsza 
to artykuły naukowe napisane na podstawie tradycyjnego warsztatu 
badawczego wykorzystującego przeważnie źródła pisane. Druga część 
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to dwa artykuły naukowe dotyczące zastosowania metody oral history 
oraz cztery opracowane relacje żołnierzy Armii Krajowej, których po-
wojenne losy związały się z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. 

Przejdźmy do omówienia pierwszej części książki. Szeroko zakreślony 
tytuł konferencji implikuje fakt, że tematyka referatów była dość oddalo-
na od siebie i swobodnie krążyła wokół zagadnienia głównego. W efekcie 
artykuły nie tworzą całości dającej się poddać syntezie. Część tę otwiera 
artykuł Krzysztofa Szwagrzyka poświęcony żołnierzom AK zamordowa-
nym na Dolnym Śląsku w majestacie „ludowego wymiaru sprawiedliwo-
ści”. Artykuł składa się z wybranych przykładów wykonanych na żołnie-
rzach AK w tej części Polski egzekucji. Z naukowego punktu widzenia 
nie wnosi nic nowego do literatury przedmiotu, będącej zresztą w dużej 
mierze wynikiem wcześniejszych badań samego autora, co zostało zasyg-
nalizowane w przypisach. Jednak obecność tego tekstu w recenzowanym 
tomie jest jak najbardziej uzasadniona. Omawia on bowiem najbardziej 
tragiczny aspekt losów żołnierzy AK, którego nie można było pominąć 
przy tak określonym temacie konferencji.

Drugi artykuł Wkład byłych żołnierzy Armii Krajowej w powstanie 
i rozwój Politechniki Wrocławskiej, autorstwa Marka Buraka rozczaro-
wuje. Tekst składa się z dwóch części, ogólnej historii powstania Poli-
techniki i z kilkunastu biogramów pracowników naukowych wrocław-
skiej uczelni technicznej. Pierwsza część artykułu nie dostarcza prak-
tycznie żadnych informacji na temat wkładu żołnierzy AK w powstanie 
i rozwój Politechniki. Wynika to prawdopodobnie z niedostatecznego 
rozpoznania dziejów uczelni12. Próżno szukać tu informacji o roli, jaką 
żołnierze AK odgrywali przy podejmowaniu decyzji kluczowych dla 
organizacji i prac badawczych prowadzonych na Politechnice. Zmia-
ny w strukturze organizacyjnej i daty powstania nowych wydziałów 
przedstawione są tylko w przypisie. O wpływie żołnierzy AK na po-
wstanie i rozwój Politechniki Wrocławskiej w tej części artykułu można 
jedynie wnioskować na podstawie wzmianki o stanowiskach zajmowa-
nych przez prof. Dionizego Smoleńskiego, oficera KG AK i pierwszego  

 1 2  Przyp. red. Dzieje Politechniki Wrocławskiej są już w znacznym stopniu opracowa-
ne do czego przyczyniły się w dużej mierze badania autora artykułu zob. M. Bu-
rak, K. Dackiewcz, P. Pregiel, Wrocławskie uczelnie techniczne 1910–2010, Wrocław 
2010. Autor artykułu przygotowuje także obszerną monografię historii Politechniki 
Wrocławskiej w okresie powojennym.
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samodzielnego rektora uczelni. O tym, jakie stanowisko zabierał i jakie 
poglądy na kwestie funkcjonowania Politechniki wygłaszał (być może 
zostały one utrwalone w protokołach z posiedzeń senatu czy rad wy-
działów), już się z artykułu nie dowiadujemy. Tego typu informacji nie 
znajdujemy także w drugiej części artykułu, na którą składają się bio-
gramy.

Niestety informacje zawarte w biogramach (co autor wyraźnie za-
strzegł) oparte są niemal wyłącznie na aktach osobowych przechowy-
wanych w archiwum Politechniki Wrocławskiej. Autor zrezygnował 
z poszukiwań bibliograficznych i archiwalnych dotyczących udziału 
opisywanych osób w konspiracji podczas drugiej wojny światowej i po 
jej zakończeniu. Skutkuje to bardzo skąpymi informacjami na temat 
ich roli w szeregach AK, lub wręcz ich brakiem. Przyjęcie takiej formy 
wydaje się kontrowersyjne, zwłaszcza w stosunku do postaci bardziej 
znanych, których udział w konspiracji jest dość dobrze opisany w lite-
raturze dotyczącej Armii Krajowej. Tak jest choćby w przypadku Jana 
Benedykta Różyckiego13. Ciekawość czytelnika wzbudza także pomi-
nięty przez autora fakt ewentualnej przynależności partyjnej pracow-
ników. Wydaje się zatem, że w kontekście tytułu artykułu, autor jedy-
nie zasygnalizował problem badawczy. Przy tej treści artykułu tytuł 
mógłby raczej brzmieć Żołnierze AK wśród pracowników Politechniki 
Wrocławskiej.

Z kolei artykuł Aleksandra Srebrakowskiego, poświęcony udziałowi 
społeczności akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego w działal-
ności konspiracyjnej na Wileńszczyźnie z pozoru całkowicie nie pasuje 
do tematu konferencji i tomu. Znajdują się tu tylko bardzo ogólne in-
formacje o tym, że niektórzy z uczestników działań konspiracyjnych 
na Wileńszczyźnie (w tym Stanisław Kiałka) znaleźli się po wojnie 
we Wrocławiu, zaś zasadnicza treść artykułu stanowi, bardzo cieka-
wy zresztą, zarys historii konspiracji wileńskiej. Dopiero przechodząc 
do drugiej części tomu, składającej się z opracowanych relacji, czytel-
nik odkrywa sens umieszczenia w książce tego artykułu (co jest kon-
sekwencją wspomnianego braku wstępu). Do tego aspektu powrócę 
w dalszej części recenzji.

 1 3  Krzysztof A. Tochman, Słownik Biograficzny Cichociemnych, T. III, Zwierzyniec 
– Rzeszów 2002, s. 90–94.
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Ciekawy tekst Bartłomieja Błaszkowskiego dotyczy postaci powstań-
ca warszawskiego Wandy Stanickiej-Wielgosz ps. „Kryśka Łucznik”, oraz 
związanej z jej osobą historii stworzenia wzoru orzełka powstańczego 
używanego w jej plutonie powstańczym. Warto zwrócić uwagę na ten 
tekst, w którym autor stara się wyeksponować obecny w życiorysie i re-
lacji bohaterki aspekt „barwy i broni”, będący coraz częściej obiektem 
zainteresowania współczesnych odbiorców historii. Poruszanie tego te-
matu przy zbieraniu relacji świadków historii, wydaje się zjawiskiem jak 
dotąd dość rzadkim. Dobrze zatem, że w omawianym tomie znalazł się 
także tekst nawiązujący do aspektu kultury materialnej, jakim były wy-
konane przez bohaterkę orzełki. 

Kolejny tekst, Wojciecha Kucharskiego, wprowadza czytelnika w za-
gadnienie historii mówionej. Wraz z następującym po nim artykułem 
Krzysztofa Kunerta stanowią one niejako klamrę spinającą obie części 
książki. Prócz ogólnego przeglądu literatury przedmiotu i omówienia 
aspektów metodologicznych Wojciech Kucharski przybliża w nim zało-
żenia programu dokumentacyjnego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz 
Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu, mającego 
na celu zebranie relacji wszystkich żyjących żołnierzy Armii Krajowej, 
zamieszkałych w tym mieście. Przebieg tego projektu posłużył autoro-
wi do rozwinięcia rozważań nad wartością metody „historii mówionej” 
w badaniach historycznych. Obecność tego tekstu w recenzowanym to-
mie wynika przede wszystkim z faktu, iż ponad połowę treści książki 
stanowią relacje zebrane i opracowane w ramach prezentowanego pro-
jektu. Tutaj znajdziemy też uzasadnienie doboru materiału do tomu. 
Uzasadnienie, co warto zauważyć, w pewnym względzie niewystar-
czające. Dla czytelnika spoza Wrocławia rzuca się w oczy pewien fakt. 
Trzy spośród czterech umieszczonych w książce relacji pochodzą od 
żołnierzy Armii Krajowej z terenu Wileńszczyzny. Tymczasem Wroc-
ław tradycyjnie kojarzony jest z miejscem ekspatriacji mieszkańców 
Lwowa. Silne związki obu miast, ze względu na przeszłość części lud-
ności Wrocławia, są dość powszechnie znane i nie ulega wątpliwości, że 
wśród ludności przybyłej na teren Dolnego Śląska było wielu żołnierzy 
lwowskiej konspiracji. Być może ich relacje nie zostały opublikowane 
z przyczyn obiektywnych, niemniej to właśnie w tekście Wojciecha Ku-
charskiego znaleźć chcielibyśmy odpowiedź na pytanie dotyczące bra-
ku w tomie relacji lwowiaków.
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Kolejny artykuł Ruiny, które mniej bolały… Wrocławscy powstańcy 
warszawscy – pierwsze lata w powojennym Wrocławiu, wyszedł spod 
pióra Krzysztofa Kunerta. Podstawą źródłową artykułu są relacje 12 
powstańców warszawskich, mieszkańców powojennego Wrocławia. 
Stanowi on analizę wypowiedzi powstańców pod kątem wybranych 
zagadnień i przedstawia obraz społeczności, jej przekonań i losów 
we Wrocławiu. Artykuł ten najpełniej ze wszystkich tekstów w tomie 
odpowiada tematowi konferencji i książki. Można uznać, że losy oraz 
działalność powstańców warszawskich we Wrocławiu zostały w tekście 
Krzysztofa Kunerta, mimo wykorzystania dość skromnej bazy źródło-
wej, przedstawione w dość wyczerpujący sposób. Artykuł ten obfituje 
w cytaty z zebranych relacji i dlatego wpisuje się w tę część tomu, która 
prezentuje wykorzystanie metody oral history. 

Pierwsza z czterech relacji, spisana i opracowana przez Grzego-
rza Kowala, przedstawia losy Jerzego Woźniaka, którego postać po 
raz kolejny pojawia się na kartach książki Nie tylko walka…. Ciekawe, 
osobiste losy opowiedziane przez Jerzego Woźniaka opatrzone zosta-
ły właściwym aparatem naukowym w postaci przypisów rzeczowych 
i biograficznych. Bogatych przeżyć i wspomnień autora zapewne wy-
starczyłoby na osobną książkę przekraczającą objętością recenzowany 
tom. Pozostawia to pewien niedosyt dotyczący szczegółów. Dla bada-
cza oporu społecznego w PRL szczególnie cenny jest passus dotyczący 
udziału weteranów AK i WiN w „Solidarności” oraz ich stosunku do 
irredenty lat osiemdziesiątych. 

Kolejne trzy relacje złożone zostały, co już wyżej zaznaczyłem, przez 
żołnierzy AK działających w Okręgu Wileńskim i Nowogródzkim. To, 
jak sądzę, ze względu na te trzy teksty w tomie znalazł się artykuł 
Aleksandra Srebrakowskiego. Pierwszy z nich, opracowany przez Kata-
rzynę Giernalczyk, dotyczy losów Aleksandra Januszkiewicza, Polaka 
z Litwy, komendanta Podobwodu AK Poniewież – Wschód, uczestnika 
walk o Wilno w lipcu 1944 r. Jest to bardzo wartościowa i ciekawa re-
lacja żołnierza należącego do kadry dowódczej niższego szczebla. Znaj-
dujemy w niej informacje dotyczące procesu szkolenia, wyposażenia 
i uzbrojenia oddziałów AK, a także organizacji i łączności. Na podkre-
ślenie zasługuje bardzo rzetelne opracowanie naukowe tekstu. Autor-
ka dołożyła starań by wyjaśnić w przypisach najdrobniejsze szczegóły 
i nie ograniczyła się do bogatej bazy bibliograficznej, ale przeprowa-
dziła też badania archiwalne, konfrontując treść relacji z zachowanymi  
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dokumentami. Z kolei powojenne losy Aleksandra Januszkiewicza do-
tyczą pracy w dolnośląskiej energetyce. W tej samej branży pracował 
Jan Wiesław Fitz, pochodzący z Wilna żołnierz 2. Wileńskiej Bryga-
dy AK. Jego relacja, opracowana przez Kornelię Choroszy, dotyczy 
w większej części losów powojennych. Przeżycia wojenne i szczegóły 
walk wileńskiej AK pozostawiają pewien niedosyt. Większa część re-
lacji dotyczy funkcjonowania Zakładu Energetycznego we Wrocławiu 
i stanowi ciekawy zapis ówczesnej rzeczywistości. Dostarcza cennych 
informacji technicznych, ale przede wszystkim ukazuje stosunki spo-
łeczne panujące w zakładzie sterowanym przez PZPR, widziane ocza-
mi ambitnego akowca, próbującego racjonalnie zorganizować pracę 
w swoim zakładzie.

Ostatnim tekstem w recenzowanym tomie jest relacja Wandy Kiałki 
(z domu Cejko), opracowana przez Annę Jajor-Morawiec. Wanda Cej-
ko (późniejsza żona Stanisława Kiałki) urodziła się w Wilnie w latach 
dwudziestych i należała do pokolenia młodzieży wychowanego w kul-
cie odzyskanej niedawno niepodległości. Podobnie jak większość jej 
koleżanek i kolegów od lat szkolnych zaangażowana była w działalność 
patriotyczną, a po rozpoczęciu wojny „chciała coś robić”, by przyczynić 
się do odzyskania przez ojczyznę wolności. I podobnie jak większość 
z nich została wplątana w tryby wielkiej historii starcia dwóch totali-
taryzmów, które szczególnie boleśnie doświadczyły całe jej pokolenie. 
Szczera, pełna przeżyć osobistych historia Wandy Cejko prowadzi nas 
przez przeżycia partyzanckie, obóz w Kałudze, konspirację powojen-
ną i starcia z NKWD, po więzienie, brutalne śledztwo i łagry. Podczas 
tej drogi przebytej przez bohaterkę wraz z przyjaciółmi i znajomymi 
z konspiracji poznajemy hart i pogodę ducha, wewnętrzną nadzie-
ję, która pozwalała przetrwać nawet najgorsze chwile. Sanitariuszka, 
żołnierz polski, więzień NKWD, łagiernik, opowiada swoją historię ze 
świeżością jakby przeżywane na nowo wydarzenia odbywały się na bie-
żąco. W relacji tej wyraźnie widać to, o czym pisał Wojciech Kucharski 
w swoim artykule – zapamiętane emocje. Opowieść Wandy Cejko jest 
szczególnie wartościowa z jeszcze jednego względu. Dwaj wymienie-
ni wyżej żołnierze wileńskiej AK dziwili się, że mimo ich akowskiej 
przeszłości, mogą dość spokojnie pracować i kształcić się w „Polsce Lu-
dowej”. Wanda Cejko związała swe życie z oficerem, łagiernikiem, po-
strzeganym przez ową „Polskę Ludową” jako wyjątkowo niebezpieczny 
wróg. Jej relacja jest zatem także zapisem losu tych ludzi, którym po 
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wojnie i po powrocie do Polski władze starały się utrudnić normal-
ne funkcjonowanie, których życie zatruwała szykanami, szpiclowa-
niem i zamknięciem drogi awansu. Relacja ta ukazuje też w jaki sposób 
akowcy potrafili sobie radzić w takich sytuacjach i w jakim zakresie 
wzajemnie się wspierali. Zwraca też uwagę fakt, że opowiedziana histo-
ria ogranicza się do przeżyć osobistych i pozbawiona jest dodatkowych 
informacji znanych autorce z tej racji, że wraz z mężem przez wiele lat 
gromadzili relacje innych osób, żołnierzy AK.

Niemal wszystkie teksty w książce są ilustrowane. Szczególnie cie-
kawe są fotografie towarzyszące znajdującym się na końcu relacjom. 
Mankamentem jest mały rozmiar map i wykresów zamieszczonych 
w tekście Kornelii Choroszy oraz nie podanie przez autorkę źródła, 
z jakiego pozyskała te ilustracje. Można się jedynie domyślać, że po-
chodzą one z archiwum Jana Fitza. Razi też brak datowania rysunku 
na stronie 166.

Podsumowując, należy stwierdzić, że Nie tylko walka… stanowi bar-
dzo cenny przykład kooperacji środowiska naukowego i kombatantów 
oraz zastosowania metody oral history. O ile w pierwszej części książki 
znajdujemy artykuły naukowe typowe dla takiej formy wydawniczej, 
jaką są materiały z konferencji, o tyle druga część w znacznej mierze 
przełamuje ten schemat i wnosi nową jakość do koncepcji organiza-
cji konferencji. Relacje świadków historii w drugiej części tomu stają 
się podstawą źródłową do rekonstrukcji rzeczywistości, profesjonalnie 
skonfrontowaną z doświadczeniami zawodowych historyków opartą 
na źródłach archiwalnych i historiografii. Charakterystyczne jest to, 
że opracowujący relacje, wraz z opowiadającymi swoje historie, doło-
żyli starań, aby nie zaburzać pamięci osobistej wiedzą nabytą. Rela-
cje jawią się przeto jako osobiste i autentyczne. Dzięki temu właściwie 
nie pojawiają się w tekstach fragmenty, których prawdziwość można 
by podważać. Różne liczby podawane przez świadków dotyczące liczby 
żołnierzy AK, np. zgromadzonych w Miednikach Królewskich nie są tu 
czynnikiem podważającym wiarygodność, a raczej informacją świad-
czącą o dość przecież powszechnej, naturalnej tendencji do zawyżania 
liczby ofiar. Wiarygodności relacji nie obniżają też inne rozbieżności, 
jak np. w przypadku miejsca ostatniej walki oddziału ppor. Sergiusza 
Kościałkowskiego „Fakira”. Mylenie nazw miejscowości bardzo często 
zdarza się we wspomnieniach. Wszystkie tego typu nieścisłości zostały 
wyjaśnione w przypisach.
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Spoglądając z innej strony, w przypadku zamieszczonych w tomie 
relacji, mamy do czynienia z wartościowym wzbogaceniem naszej wie-
dzy pochodzącej z zachowanych materiałów archiwalnych przez relacje 
osób, które w wytworzeniu owych materiałów uczestniczyły. Tak jest 
m.in. w przypadku dokumentacji budowy elektrowni w Młotach, gdzie 
nazwisko kierownika robót – autora jednej z relacji – zostało w do-
kumentacji zniekształcone. Przykład ten dowodzi potrzeby nie tylko 
rzetelnego zbierania jak największej liczby relacji, lecz także bieżącego 
konfrontowania ich z innym materiałem źródłowym. 

Prócz wspomnianego wyżej braku wstępu, pewne wątpliwości wzbu-
dza fakt, że redaktorzy podjęli decyzję o nieingerencji w poszczególne 
teksty, w tym także w przypisy. W rezultacie niektóre przypisy powta-
rzają się. Wartościowym uzupełnieniem byłby także indeks nazw geo-
graficznych.

Nie tylko walka… stanowi logicznie i mądrze skomponowany tom, 
którego poszczególne części przenikają się i uzupełniają. Inicjatywa za-
prezentowania relacji żołnierzy AK w takiej formie jest godna pochwa-
ły i naśladowania. Niewątpliwie autorzy stworzyli modelowy przykład 
połączenia klasycznych badań historycznych z metodą oral history. 
Wspomniane wyżej mankamenty nie umniejszają wszakże dużej war-
tości recenzowanego zbioru. Pozostaje tylko liczyć na kontynuację za-
początkowanej drogi i publikację Żołnierze lwowskiej Armii Krajowej 
w powojennym Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, oraz na kolejne. 

B o g u s ł a w  K l e s z c z y ń s k i
Rzeszów
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Polskie Towarzystwo Historii Mówionej (PTHM) powstało na początku 
2009 r. w Krakowie z inicjatywy stowarzyszenia Artefakty funkcjonu-
jącego przy Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krakow-
scy historycy wpadli na pomysł, by dotychczasowe relacje towarzyskie 
czy doraźne kontakty naukowe między osobami parającymi się historią 
mówioną w różnych częściach Polski przekuć w trwałą platformę inte-
gracji środowiska oralistów, służącą doskonaleniu standardów pracy, 
wymianie informacji, stymulacji do wspólnych działań etc. Zapotrze-
bowanie na taką właśnie organizację przerosło poniekąd oczekiwania 
inicjatorów – w szeregach PTHM znaleźli się bowiem zarówno przed-
stawiciele czołowych polskich ośrodków historii mówionej (Fundacja 
Ośrodka KARTA i Dom Spotkań z Historią, lubelski Ośrodek „Brama 
Grodzka-Teatr NN”), osoby prowadzące autorskie projekty (jak „Pa-
miętanie PRL-u”), badacze z poszczególnych ośrodków naukowych czy 
wreszcie lokalni edukatorzy próbujący rozpowszechniać tę metodę. Od 
początku więc PTHM gromadzi tych, którzy w różny sposób profe-
sjonalnie parają się historią mówioną i jej rzemiosłem, niezależnie od 
tego, z jakiej konkretnie dyscypliny akademickiej się wywodzą.
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Taki profil Towarzystwa sprawił, że za najlepszą formę spotyka-
nia się i pracy uznano organizowanie corocznych warsztatów służą-
cych członkom PTHM do wzajemnego doskonalenia swoich działań. 
Pierwsze z nich odbyły się w listopadzie 2009 r. w warszawskim Domu 
Spotkań z Historią i m.in. dzięki współudziałowi czeskich partnerów 
ze stowarzyszenia Post Bellum (prowadzących portal Pamięć narodu, 
największą bazę relacji dot. Republiki Czeskiej1), służyły głównie na-
kreśleniu obszarów zainteresowań poszczególnych ośrodków i osób, 
pokazaniu form pracy i możliwości współpracy. Jego wymiernym efek-
tem była m.in. realizacja wspólnego czesko-polskiego projektu Post 
Bellum i Fundacji Ośrodka KARTA. 

Kolejne warsztaty, odbywające się rok później (23–24 X 2010 r.) 
w lubelskiej Bramie Grodzkiej, dały możliwość wyjścia poza zwykłe 
„przedstawianie się”, bowiem dyskusja o interdyscyplinarności histo-
rii mówionej czy szukanie dobrych reguł archiwizowania relacji kaza-
ły uczestnikom zmierzyć się z konkretnymi problemami zarówno na 
gruncie teoretycznego statusu oral history, jak i bardzo praktycznych 
rozwiązań dotyczących nagrywania, obróbki i przechowywania relacji. 
Wtedy też decyzją Walnego Zgromadzenia, PTHM zyskało dwu człon-
ków honorowych – lubelskiego etnolingwistę prof. Jerzego Bartmiń-
skiego oraz izraelskiego historyka rodem z galicyjskich Brzeżan2, prof. 
Shimona Redlicha.

Tegoroczne, trzecie już Warsztaty PTHM (jak co roku połączo-
ne z Walnym Zgromadzeniem członków PTHM), odbyły się w Łodzi 
w dniach 5–6 listopada dzięki gościnie tamtejszego stowarzyszenia 
Topografie, które od 2010 r. dynamicznie rozwija projekt nagrywania 
i prezentacji wspomnień najstarszych łodzian. Miejsce to nie zostało 
wybrane przypadkowo – żaden inny ośrodek akademicki w Polsce nie 
może się poszczycić tak długoletnią nieprzerwaną tradycją i osiągnię-
ciami z zakresu badań biograficznych, co łódzki Instytut Socjologii. 
Stąd temat inauguracyjnego wystąpienia prof. Kai Kaźmierskiej pre-
zentujący historię i dorobek „łódzkiej szkoły biograficznej”. Podobnie 
jak przedstawiciele „niemieckiej szkoły biograficznej” z kręgu Fritza 

 1  Zob. www.pametnaroda.cz (dostęp: 9 XI 2011 r.).
 2  Zob.: S. Redlich, Razem i osobno. Polacy, Żydzi, Ukraińcy w Brzeżanach 1919–1945, 

Sejny 2008.
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Schützego, z którymi łódzcy socjologowie od lat współpracują, prof. 
Kaźmierska już na początku zwróciła uwagę na problematyczność ety-
kietowania prac i metod różnych zespołów szyldem „szkoły”: różno-
rodne są bowiem zarówno ich korzenie, jak i podejście poszczególnych 
„uczniów” takiej szkoły. Łódzka socjolog nie odrzuciła jednak tego po-
jęcia en bloc, uznając, że choć w ograniczonym zakresie, to jednak po-
prawnie wyodrębnia ono najważniejsze cechy biograficznej perspekty-
wy badawczej. W przypadku łódzkim „szkoła socjologii biograficznej” 
wzięła się z jednej strony za sprawą wpływu pracujących tam od 1945 r. 
polskich socjologów, którzy duży nacisk kładli na badanie biografii (Jan 
Szczepański, Józef Chałasiński, Antonina Kłoskowska); z drugiej zaś 
– od lat 80. XX w. rozwija się dzięki inspiracjom metodologicznym 
płynącym ze strony „szkoły niemieckiej” właśnie. Z tego połączenia 
zrodziły się takie wieloletnie projekty badawcze, jak „Biografia a toż-
samość narodowa”, niedawno zakończone „Euroidentities” czy trwają-
cy właśnie projekt nagrywania rozmów z emerytowanymi profesorami 
Uniwersytetu Łódzkiego. Choć zatem w socjologii polskiej metoda bio-
graficzna stanowi swego rodzaju niszę na tle innych metod i technik 
badań jakościowych, to jednak jej pozycja jest stabilna i znacząca.

Po zakończeniu wykładu pozostałą część dnia uczestnicy łódzkie-
go spotkania PTHM spędzili już na dwu dyskusjach warsztatowych. 
Pierwsza z nich dotyczyła problemu uczenia historii mówionej i wzięły 
w niej udział osoby, które mają różnorodne doświadczenia w pracy nad 
przekazaniem historii mówionej3 – od zajęć akademickich, przez mło-
dzieżowe projekty edukacyjne aż po pracę z pojedynczymi wolonta-
riuszami przy dużych archiwach historii mówionej. Mimo tych różnic 
najważniejsze wnioski, które dało się wyciągnąć z tej debaty okazały 
się wspólne dla praktycznie wszystkich panelistów. Za sugestią Piotra 
Filipkowskiego wyraźnie rozróżniono uprawianie historii mówionej 
od uczenia historii mówionej oraz – za wskazaniem pozostałych dys-
kutantów – przygotowanie do profesjonalnego robienia wywiadów od 
edukacyjnych działań z wykorzystaniem oral history, służącym nie tyle 

 3  Uczestnikami panelu „Jak uczyć historii mówionej?” byli: dr Izabela Lewandowska 
(UW-M, Olsztyn), Wioletta Wejman (Brama Grodzka-Teatr NN, Lublin), dr Piotr 
Filipkowski (Karta oraz IFiS PAN, Warszawa), dr Marcin Chorązki (IPN Kraków; 
UJPII, Kraków) i Marcin Jarząbek (UJ, Kraków), a całość prowadził dr Michał Kierz-
kowski.
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(nie wyłącznie) wyuczeniu technik, co raczej obudzeniu wrażliwości 
na indywidualne przeżywanie przeszłości, uwikłanie człowieka w dzie-
je etc. Inny charakter powinno mieć zatem nauczanie akademickie, za-
kładające wyraźną obecność historii mówionej w programach studiów 
(szczególnie dla osób parających się historią XX w.), profesjonalną re-
jestrację dźwięku czy obrazu i głęboką analizę takiego zapisu; czym 
innym zaś projekty obywatelskie i edukacyjne, w których jakość pozy-
skanego materiału jest wtórna wobec efektu uczenia się uczestników.

Mimowolnym Leitmotivem całej debaty stał się problem stosunku 
większej części polskiej historiografii instytucjonalnej do historii mó-
wionej, która wciąż musi dopraszać się uznania za wartościową metodę 
pracy historyka, wyjaśniać nieporozumienia etc. Problemem jest też 
zrozumienie jej ludzkiego wymiaru i podmiotowości rozmówcy: świad-
kowie historii bywają czasem nazywani „relantami” czy „respondenta-
mi”, a ich opowieści są „odsączane” z narracji i emocji, aby móc w nich 
wyłowić jedynie „gęste” fakty. Dyskusja mimowolnie pokazała, że oral 
history i ci, którzy się nią parają w ramach paradygmatu historycznego 
ciągle są jeszcze przed fazą środowiskowej akceptacji i aprobaty.

Niezwykle ciekawy i inspirujący przebieg miała wieczorna debata 
o problemach etycznych przy uprawianiu historii mówionej. Przy tej 
okazji niespodziewanie ujawniły się różnice w podejściu poszczegól-
nych dyscyplin naukowych. Praktyka anonimizacji wywiadów biogra-
ficznych, którą stosują socjologowie w celu ochrony rozmówców (zmia-
na imion i nazw miejscowych, niektórych faktów), nie mogła nie spot-
kać się ze zdziwieniem tych historyków, dla których cała, niezakłócona 
relacja jest najpełniejszym źródłem, a oznaczenie relacji w archiwach 
historii mówionej imieniem i nazwiskiem stanowi wyraz upodmioto-
wienia opowiadającego. Mimo tych różnic w dyskusji przeważyły głosy 
podkreślające raczej korzyści niż problemy wychodzenia historii mó-
wionej ze sztywnych ram reguł kierunków akademickich – to najlepiej 
świadczy o jej zasadniczej interdyscyplinarności. Należy tylko żałować, 
że w dyskusji o etyce słabo słyszalny był głos etnologii, która od dłuż-
szego czasu skupia się na docenieniu podmiotowości rozmówcy.

Drugi dzień III Warsztatów PTHM poświęcony był na Walne Zgro-
madzenie Członków, które było okazją do podsumowania dwu lat ist-
nienia tej „parosolowej organizacji” polskich oralistów. Coroczne war-
sztaty, regularne pozyskiwanie nowych członków, wzajemna wymia-
na informacji, partnerstwo przy realizacji wielu projektów czy strona 



295

S p r a w o z d a n i e  z  I I I  S p o t k a ń  W a r s z t a t o w y c h  P o l s k i e g o . . .

internetowa to głównie rezultaty tego inicjacyjnego okresu działania. 
Nowo wybrane władze PTHM4 będą mieć za zadanie kontynuację tych 
pomysłów, których do tej pory nie udało się sfinalizować – m.in. stwo-
rzenie ogólnopolskiej bazy projektów historii mówionej, przygotowanie 
wzoru indeksu pojęć i kategorii do opisywania relacji czy też członko-
stwo PTHM w International Oral History Association. Osoby zaintere-
sowane historią mówioną powinny mieć dużą nadzieję na powodzenie 
tych zamierzeń, ponieważ mogą one przynieść znaczące korzyści dla 
rozwoju historii mówionej w Polsce. 

 4  Prezesem wybrany został dr Piotr Filipkowski z Fundacji Ośrodka KARTA. Prócz 
niego do 7-osobowego Zarządu weszli też: dr Dobrochna Kałwa (Instytut Historii 
UJ), Karolina Żłobecka (Kraków), Agata Zysiak (Stowarzyszenie Topografie – Łódź), 
dr Michał Kierzkowski (Poznań), Tomasz Czajkowski (Brama Grodzka-Teatr NN 
w Lublinie) i Jarosław Pałka (warszawski Dom Spotkań z Historią).
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Igor Borkowski – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskie-
go i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy 
we Wrocławiu; zajmuje się językiem propagandy politycznej w pra-
sie polskiej (m.in. Świt wolnego słowa. Język propagandy politycznej 
w prasie 1981–1995, Wrocław 2003), teorią i praktyką reportażu 
(m.in. Reportaż bez granic? Teoria – praktyka dziennikarska – zja-
wiska medialne, Wrocław 2010), był dziennikarzem prasowym, w la-
tach 2002–2005 rzecznik prasowy Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 igor.borkowski@uni.wroc.pl

Piotr chmielowiec – historyk, absolwent WSP w Rzeszowie (obecnie 
Uniwersytet Rzeszowski), pracownik OBEP IPN w Rzeszowie, zaj-
muje się najnowszą historią Polski. Autor m.in. Urząd Bezpieczeń-
stwa w Łańcucie, Rzeszów 2006, Urząd Bezpieczeństwa w Brzo-
zowie 1944–1956, Rzeszów 2008, wstęp i opracowanie naukowe: 
Jerzy Kostiuk, Czy tak być musiało? Wspomnienia z zesłania do 
sowieckiego Kazachstanu i służby w 2. Korpusie gen. Władysława 
Andersa (1939–1947), Rzeszów 2010.

 piotr.chmielowiec@ipn.gov.pl
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Marcin jarząbek (ur. 1984) – doktorant w Zakładzie Antropologii His- 
torycznej Instytutu Historii UJ; przygotowuje pracę doktorską 
o pamięci zbiorowej weteranów I wojny światowej; współautor Ele-
mentarza historii mówionej, w latach 2009–2011 sekretarz zarządu 
Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

 m.jarzabek@onet.eu

Bogusław Kleszczyński – absolwent UMCS w Lublinie, historyk, pra-
cownik OBEP IPN w Rzeszowie, zajmuje się dziejami oporu spo-
łecznego po II wojnie światowej na terenie Polski południowo- 
-wschodniej i źródłami do dziejów Armii Krajowej. 

 boguslaw.kleszczynski@ipn.gov.pl

grzegorz Kowal (ur. 1987) – doktorant w Instytucie Historycznym Uni-
wersytetu Wrocławskiego, współpracownik Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej; interesuje się historią PRL i III RP. Kie-
ruje programami zbierania relacji świadków w Ośrodku „Pamięć 
i Przyszłość”. 

 kowal.hist@gmail.com

Wiktoria Kudela-świątek – absolwentka studiów magisterskich w za-
kresie historii i filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
doktorantka w Zakładzie Dziejów Historiografii i Metodologii Hi-
storii w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka 
projektu oral history pt.: Z ziemi kazachskiej do Polski... i dwóch 
tomów serii o tym samym tytule. Członek Polskiego Towarzystwa 
Historii Mówionej. Członek redakcji „Krakowskiego Pisma Kreso-
wego”. Zajmuje się problematyką oral history, miejsc pamięci i kra-
jobrazu kulturowego, świadomości historycznej i pamięci zbioro-
wej Polaków w krajach b. Związku Sowieckiego.

 sth_2004@o2.pl

Marta Kurkowska-Budzan (ur. 1971) – dr hab. nauk historycznych, ad-
iunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypen-
dystka Remarque Institute, New York University (2001) oraz Uni-
ted States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie (2002). 
Członek redakcji amerykańskiego czasopisma naukowego „Oral 
History Review”, polskich czasopism naukowych: „Historyka.  
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Studia Metodologiczne”, nowo powstałych: „Stan Rzeczy”, „Rocz-
nik Antropologii Historii”, współpracownik kanadyjskiego „Oral 
History Forum d’histoire oral”. Autorka książek: Antykomuni-
styczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczes-
nej symbolizacji przeszłości (Kraków 2009), Historia zwykłych lu-
dzi. Angielska historiografia dziejów społecznych (Kraków 2003), 
współredaktorka Oral History. Challenges of Dialogue (Amsterdam
–Philadelphia 2009).

 marta.kurkowska-budzan@uj.edu.pl

Izabela lewandowska – historyk, dydaktyk, regionalista, doktor nauk 
humanistycznych, obecnie adiunkt w Instytucie Historii i Stosun-
ków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. Autorka i współautorka prac z zakresu dydaktyki, re-
gionalistyki (m.in.: Scenariusze lekcji historii, t. 1–4, Ustroń 1998–
2006; Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą 
licealną Warmii i Mazur, Olsztyn 2003; Śladami polskich szkół na 
południowej Warmii 1929–1939. W 80-lecie ich utworzenia, Ol-
sztyn 2010). Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego oddział Olsztyn, sekretarz Komisji Kultury Towarzystwa Na-
ukowego im. W. Kętrzyńskiego, członek Towarzystwa Naukowego 
„Pruthenia”, Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, Społecz-
nego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Ma-
zurach i innych. 

 iza.lewandowska@uwm.edu.pl

Dariusz Misiejuk (ur. 1978) – historyk, absolwent Instytutu Historycz-
nego Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Oddziału IPN we 
Wrocławiu. Zainteresowania badawcze: historia Kościoła w Polsce; 
dzieje i kultura regionu Głubczyc po II wojnie światowej; ruch lu-
dowy w kraju i na emigracji po II wojnie światowej. 

 dariusz.misiejuk@ipn.gov.pl

Maciej Pęcherz (ur. 1987) – historyk, absolwent Instytutu Historycz-
nego Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Studenckiego Koła 
Naukowego Historyków im. Karola Maleczyńskiego. W kręgu jego 
zainteresowań badawczych znajduje się historia mówiona.

 mp_258@o2.pl
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lucyna Ratkowska-Widlarz – antropolożka kultury, pedagożka, dok-
tor nauk humanistycznych. Pracuje w Zakładzie Kulturoznawstwa 
w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. 

 lucyratko@gmail.com

Piotr Sroka (ur. 1982) – historyk, doktor nauk humanistycznych, współ-
pracownik Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Zajmuje się powojenny-
mi dziejami ziem zachodnich i północnych, a szczególnie Dolnego 
Śląska. Specjalizuje się w historii turystyki.

 psroka@pamieciprzyszlosc.pl

 
joanna Wawrzyniak – socjolożka i historyczka, doktor nauk społecz-

nych, kierownik Międzyzakładowej Pracowni Pamięci Społecznej 
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się 
pamięcią i historią społeczną XX wieku. Autorka książek ZMP 
w terenie (Warszawa 2001), ZBoWiD i pamięć drugiej wojny świato-
wej 1949–1989 (Warszawa 2009), Buntownicy. Polskie lata 70. i 80. 
(wraz z Anką Grupińską, Warszawa 2011). Obecnie, między inny-
mi, realizuje projekt biograficzny dotyczący pamięci prywatyzacji 
warszawskich zakładów pracy. W 2009 r. wyróżniona stypendium 
Fundacji Tygodnika „Polityka” dla młodych naukowców. 

 wawrzyniakj@is.uw.edu.pl

Piotr zubowski (ur. 1989) – student historii i historii sztuki na Uniwer-
sytecie Wrocławskim.

 zubik_77@o2.pl
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AHM – Archiwum Historii Mówionej
AIPN Bu– Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Biuro 

Udostępniania
AIPN Wr – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział  

we Wrocławiu
AK – Armia Krajowa
AOPiP – Archiwum Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
AśzŻAKOD – Archiwum Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej Okręg Dolnośląski
BBc –British Broadcasting Corporation
cBK – Centralne Biuro Konstrukcyjne
Dzu – Dziennik Ustaw
fSNT – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
IfiS  – Instytut Filozofii i Socjologii 
INP uWr  – Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego
IPN – Instytut Pamięci Narodowej
Kc – Komitet Centralny
Kg – Komenda Główna
KIK – Klub Inteligencji Katolickiej
Kl – Konzentrationslager (obóz koncentracyjny)

W y k a Z  S k R ó T ó W
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KPN – Konfederacja Polski Niepodległej
KRN – Krajowa Rada Narodowa
KSS –  Komitet Samoobrony Społecznej
KW – Komenda Wojewódzka
MBP – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
MKz – Międzyzakładowa Komisja Związkowa
MO – Milicja Obywatelska
MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
NKW – Naczelny Komitet Wykonawczy
NKWD – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (Narodnyj 

Komissariat Wnutriennich Dieł)
NOT – Naczelna Organizacja Techniczna
NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna
NzS – Niezależne Zrzeszenie Studentów 
NzW – Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
OBeP – Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
PAN – Polska Akademia Nauk
Pc – Porozumienie Centrum
PIAT – Projector Infantry Anti Tank
PiS – Prawo i Sprawiedliwość
PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
POP – Podstawowa Organizacja Partyjna
PPR – Polska Partia Robotnicza
PPS – Polska Partia Socjalistyczna
PPSz – Porozumienie Prasowe Solidarność Zwycięży
PRl – Polska Rzeczpospolita Ludowa
PSl – Polskie Stronnictwo Ludowe
PTHM – Polskie Towarzystwo Historii Mówionej
PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe
PzPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RgO – Rada Główna Opiekuńcza
RKS „S” – Regionalny Komitet Strajkowy „Solidarność”
RONA – Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Narodowa
ROPciO – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
RP – Rzeczpospolita Polska
RWe – Radio Wolna Europa
SB – Służba Bezpieczeństwa
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SHM – Studio Historii Mówionej
SIMP – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
SKS – Studencki Komitet Strajkowy
  Sl – Stronnictwo Ludowe 
SRR – Socjalistyczna Republika Radziecka
SS – Schutzstaffel (eskadra ochronna)
SW – „Solidarność Walcząca”
SzP – Służby Zwycięstwu Polski
SzSP – Socjalistyczny Związek Studentów Polskich
TKT – Towarzystwo Kursów Technicznych
uB – Urząd Bezpieczeństwa
uj – Uniwersytet Jagielloński
uMcS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
uNRRA  – Administracja Narodów Zjednoczonych do Spraw 

Pomocy i Odbudowy (United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration)

uPA – Ukraińska Powstańcza Armia
uSA – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (United States of America)
uW-M – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
WDH – Warszawska Drużyna Harcerzy
WiN – Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”
WiP – Ruch „Wolność i Pokój”
WKP(b) – Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)
WSK – Wojskowa Służba Kobiet
WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna
WuBP – Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
WuKPPiW – Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk
WuSW – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych 
zBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
zR – Zarząd Regionu
zSl – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
zSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
zSRS – Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich
zWz – Związek Walki Zbrojnej
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