
WYWIAD Z DOKTOREM TADEUSZEM RUZIKOWSKIM 

Tytuł wykładu: „Stan wojenny” 

 

 

Pytanie 1: W ubiegłym roku rozmawiał pan Doktor z naszymi kolegami z prasy o tym, co 

można zrobić, aby nasi uczniowie mieli większą wiedzę z tej dziedziny. W tym roku 

chcielibyśmy dopytać, w jakiej formie trzeba przekazywać takie informacje? Mówić 

otwarcie o wszystkim, nawet o tym, co najtrudniejsze?   

TR: Zdecydowanie to jest jeden z wymiarów pracy historyka, że zajmuje się zarówno takimi 

sprawami łatwiejszymi, potocznie rzecz ujmując, jak i trudnymi, kłopotliwymi dla niektórych. 

Obowiązkiem historyka jest mówić o wszystkich sprawach, które wiążą się z zagadnieniem. Ja 

sam staram się, że tak powiem ,właśnie tego rodzaju postawę prezentować. Natomiast myślę, 

że warto mówić o wszystkim, bo to ma szansę zbudować pewien pełniejszy obraz wydarzeń, o 

których mówimy w pewnym momencie. 

 

Pytanie 2:  Pana wiedza w tym zakresie jest niesamowita. Co, oprócz historii stanu 

wojennego, jest Pana pasją? 



TR: Zajmuję się też przykładowo historią struktury stołecznej policji politycznej, zwaną Służbą 

Bezpieczeństwa w tamtym czasie i na ten temat w przyszłym roku ma się ukazać książka 

mojego autorstwa  

 

Pytanie 3: Jest Pan kolejny raz naszym gościem i staje się Pan jedną z twarzy naszych Dni 

Nauki. Co według Pana jest najbardziej atrakcyjne w takiej formie organizowania zajęć 

dla młodych ludzi? 

TR: Wydaje mi się, że jest szansa dotarcia z informacjami, które być może niekiedy nie mają 

okazji dotrzeć do młodych ludzi innymi drogami. Sam z doświadczenia wiem, że czasami 

z niektórymi rzeczami się nie zdążało, nie były one obecne w świadomości. Te tematy z 

najnowszej historii Polski mają o tyle jeszcze istotne znaczenie, że funkcjonują w obiegu 

informacyjnym, w środkach masowego przekazu, są przedmiotem dyskusji na różnych forach. 

Myślę, że warto, żeby młody człowiek również i na te tematy bieżące posiadał szerszą wiedzę, 

bo to będzie mu ułatwiać odnalezienie się różnych dyskusjach, które obecnie się toczą.  

 

Bardzo dziękujemy za rozmowę! 

Rozmawiali: Bartosz Zacheja i Marcin Gumienny z klasy 3IN 

 

 


