
WYWIAD Z DOKTOREM TOMASZEM ŁABUSZEWSKIM 

Tytuł wykładu: „Losy dzieci polskich w czasie II wojny światowej” 

 

Pytanie 1: Cóż, jest tam naszym gościem kolejny raz i uważamy, że poniekąd staje się pan 

twarzą Dni Nauki. Skąd pomysł na tegoroczny temat wykładu? 

 

TŁ: On wynika z badań, które prowadziłem w ostatnich latach, które zaowocowały 

przygotowaniem wystawy o takim samym tytule jak wykład, czyli ukradzione dzieciństwo, 

które też zaowocują albumem, który ukaże się na początku przyszłego roku.  

 

Pytanie 2: Tak i w zeszłym roku sam nawet rozmawiałem z Panem na temat innych 

zainteresowań poza historią. W tym roku zapytałbym się jak u Pana zaczęła się właśnie 

pasja związana z historią i dlaczego właśnie poświęcił Pan swoje życie historii? 

 

TŁ: Tak dość przewrotnie powiem Wam, że ja miałem być biologiem. I maturę zdawałem z 

biologii i pisemną, i ustną. Moja nauczycielka od historii powiedziała, że jej wyrośnie kaktus 

na dłoni jeśli dostanę się na wydział historii. Zresztą spotkałem ją później, po kilku latach i 

pytałem, czy ten kaktus jej rzeczywiście wyrósł. Żeby dokonać owej zmiany musiałem się 

dowiedzieć o tym, że jestem niestety alergikiem, jestem uczulony na pyłki roślin, a w związku 

z tym studiowanie biologii, gdzie na pierwszym roku było oznaczanie właśnie pyłków roślin, 

wykluczało mnie z grona studentów tego wydziału. Na szczęście mnie interesowała zawsze 

poza biologią również historia. W związki z tym, postanowiłem, będąc właśnie w czwartej 

klasie liceum, przerzucić się na historię. Nie zdawałem historii w ogóle, tylko podszedłem do 

egzaminów niejako z marszu i szczęśliwie na tę historię się dostałem.  

Wydaje mi się, że teraz serio odpowiadając na Twoje pytanie, że jest tu jakaś presja 

rodzinna, ona jednak w dosyć istotnym stopniu wyznacza nasz stosunek do historii i do tradycji. 



Tak się złożyło, że ja miałem dosyć starych rodziców. Mój ojciec był żołnierzem AK na 

Kielecczyźnie, a moja matka brała udział w Powstaniu Warszawskim. I mówiąc wprost ta 

historia, taka w ujęciu rodzinny, dotyczyła mnie od dziecka. Jeżeli do tego jeszcze dodam, że 

miałem wujka, który był  w batalionie „Zośka” i ciotkę, która była w batalionie „Golskim” w 

Śródmieści, którzy przychodzili do mnie i dzielili się różnymi swoimi opowieściami, to 

otrzymujemy tę pożywkę, na której to drzewo wyrosło. 

 

Pytanie 3: Wracając jeszcze do tego, co mówiłem na początku właśnie, bo jest Pan naszym 

gościem kolejny raz i nie jest panu obca idea dni nauki. Chciałem przez to zapytać, co 

według Pana jest najważniejsze w takiej formie organizowania nauki dla nas, uczniów? 

 

TŁ: Wydaje mi się przede wszystkim to, że te Dni Nauki są dniami interdyscyplinarnymi, one 

pokazują Wam, że można mieć pasję w ramach różnych dziedzin nauki, tak? Można się 

realizować, to nie tylko humanistyka, to również przedmioty ścisłe, to również biologia, 

chemia. W każdej z tych nauk można odnaleźć coś ciekawego, trzeba mieć tylko pasję i tej pasji 

trzeba poszukiwać, czego Wam gorąco życzę, bo przechodzenie przez dorosłe życie nie mając 

żadnych zainteresowań, to jest to dopust Boży, którego nikomu bym nie życzył. 

Bardzo dziękujemy za rozmowę! 

Rozmawiali: Eryk Żurowski i Patryk Jarosz z klasy 3 IN 

 


