
Wywiad z doktorem Tadeuszem Ruzikowskim 

 

 

Podczas Pana wykładu uświadomiliśmy sobie, że osoby w naszym wieku niewiele wiedzą na 

temat wydarzeń z tamtych lat. Czy jest jakiś sposób, żeby bardziej zachęcić młodzież do 

przypominania sobie o takich momentach? 

TR: Tak, znaczy ja myślę, że poza formą wykładów, która oczywiście jest obowiązująca i ma swoje 

zalety, myślę, że taką formą są wszelkiego rodzaju rekonstrukcje historyczne, które w sposób bardziej 

namacalny mają szansę przybliżyć te realia okresu historycznego, w tym przypadku właśnie stanu 

wojennego. Jeżeli chodzi o stan wojenny, to przykładem, w ramach Instytutu Pamięci Narodowej, w 

którym mam przyjemność pracować, w rocznicę stanu wojennego był organizowany taki przejazd 

autobusu historycznego po trasie związanej z miejscami, gdzie przykładowo zapadały decyzje o 

represjach. Mam na myśli siedzibę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych czy też miejsca, w których 

działy się manifestacje, o których wspominałem. I tego rodzaju inicjatywy są cenne. To nie tylko IPN 

tym się zajmuje, ale właśnie jest coraz więcej takich środowisk, które w tym kierunku idą i w moim 

przekonaniu to jest jedna z dróg, którą można dotrzeć do młodzieży, do młodego pokolenia. 

Otrzymał Pan nagrodę za książkę na temat stanu wojennego w latach 1981 – 83. Skąd u Pana 

zainteresowanie akurat tym tematem? 

TR: Z jednej strony to wynika z charakteru mojej pracy historyka, ale też miejsca, gdzie mam 

przyjemność pracować, które predestynuje mnie do tego, aby tym okresem PRL -u się zajmować. A 

podstawową kwestią, myślę, że jest ciekawość, ale też chęć pewnej konfrontacji mojej pamięci, 

chociaż nie jakiejś pokaźnej, od tamtych czasów. Miałem wówczas kilka lat, ale chodzi raczej o 

pewnego rodzaju konfrontację tej rzeczywistości, w której miałem okazję żyć. A także dlatego, jakie 

mógłbym mieć wyobrażenie o tym, o mechanizmach, które wówczas działały, o ludziach, którzy byli 

po tych dwóch stronach aparatu władzy i Solidarności. Taka ludzka ciekawość, myślę, że jest jeszcze 

żywym doświadczeniem, ponieważ żyją świadkowie. Tutaj jest dla historyka pole do szerokich 

działań, co trochę jest przykładem zawężonym w przypadku historyków średniowiecza czy czasów 

nieco późniejszych, gdzie na przykład nie ma dostępu do tychże świadków, więc tutaj ten stan 

wojenny, ten temat ma swoją zaletę, że mamy szansę się spotkać z ówczesnymi bohaterami z jednej 

strony, a też świadkami po prostu historii. 



 

 

Czyli głównie dlatego, że był stosunkowo niedawno? 

TR: Tak, stwarza to pewne możliwości do szerszego działania mnie jako historyka. 

 

A czy pisał Pan jeszcze jakieś inne książki? 

TR: No tak, pracuję bardziej nad jakimiś kolejnymi tematami. Zajmuję się m.in. Warszawską Służbą 

Bezpieczeństwa, czyli cząstką aparatu represji, która była aktywna właśnie w stolicy. Z tego też 

będzie książka, natomiast swego czasu pogłębiłem swoje zainteresowanie jednym ze środowisk 

solidarności podziemnej, wówczas też aktywny, czyli Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu 

Solidarności. To była taka jedna ze struktur podziemnych tutaj w Warszawie. I notabene ta książka 

dostała nagrodę. 

 

Czy podoba się Panu nasza szkoła i organizowane Dni Nauki? 

TR: Tak, jestem Szanowni Państwo bardzo rad, że młodzież tak ciekawe wydarzenie organizuje, 

uczestniczy, tak świetnie prowadzicie Państwo te różne działki, za które jesteście odpowiedzialni, 

począwszy od komitetu powitalnego na samym dole, a na biurze prasowym skończywszy. Cieszę się, 

że w Państwa szkole taka chęć do działania jest tak widoczna i z przyjemnością kolejny raz tu goszczę 

i mam nadzieję, że nie ostatni. 

 

Też mam taką nadzieję. W takim razie dziękuję za wywiad, no i również za wykład, ponieważ 

był bardzo ciekawy. 

TR: Z przyjemnością. 

Rozmawiali: Adam Śliwowski i Aleksander Górniak (klasa 2 IN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


