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Sprawozdanie z pilotażowego projektu dokumentacyjno-badawczego
„Od badania próby losowej do badania konkretnych losów. 

Wywiady biograficzne z respondentami POLPAN-u”

I.              Ogólne założenia projektu 

Projekt badania „Od próby losowej do badania konkretnych losów. Wywiady biograficzne z
respondentami  POLPAN-u”  przygotowany  został  przez  dr  Piotra  Filipkowskiego,  przy
współpracy  z  dr  Katarzyną  Andrejuk.  Inicjatywa  zyskała  akceptację  i  wsparcie  profesora
Kazimierza  M.  Słomczyńskiego,  kierownika  Polskiego  Badania  Panelowego  POLPAN.
Założeniem projektu było uzupełnienie danych zbieranych od 1988 roku w badaniu POLPAN o
wywiady  biograficzno-narracyjne  z  wybranymi  respondentami  z  najstarszej  generacji  –
osobami  w wieku 72 i  więcej  lat.  Zaplanowano,  że  wybrana grupa  będzie  maksymalnie
zróżnicowana pod względem określonych cech (zob. Realizacja – Dobór rozmówców). Celem
całego przedsięwzięcia było (1) na najogólniejszym poziomie – wzmocnienie biograficznego
wymiaru badania POLPAN poprzez nie tylko powrót do tych samych respondentów (co jest
istotą badania panelowego), ale zmianę perspektywy poznawczej: z ankietowej (‘pytającej’)
na  narracyjną  (‘słuchającą’)  (2)  rozszerzenie  i  uzupełnienie  wiedzy  uzyskanej  za  pomocą
metody  ankietowej,  a  także  sprawdzenie,  czy  dzięki  wywiadom  możliwa  jest  lepsza
interpretacja  tej  wiedzy,  (3)  uzyskanie  nowego  typu  wiedzy  socjologicznej  o  badanych
osobach, opartej  na ich subiektywnej perspektywie, na całościowej,  retrospektywnej wizji
własnego życia wyrażonej w swobodnej opowieści autobiograficznej. Unikalnym elementem
projektu było powiązanie metody biograficznej z badaniem ilościowym opartym na próbie
losowej. Wedle naszej wiedzy był to pierwszy taki projekt badawczy – co może zaskakiwać
zważywszy  na  mocną  pozycję  i  rosnącą  popularność  podejść  biograficznych  w  polskiej
socjologii.  Projekt  miał  charakter  pilotażowy –  założyliśmy możliwość  jego kontynuacji  w
przyszłości, jeśli uzyskane w pilotażu rezultaty okażą się interesujące. 

Szczegółowy opis projektu przedstawiono w osobnym dokumencie.

Plan realizacji: Założyliśmy, że w okresie od października do grudnia 2014 roku nagramy 20
wywiadów biograficzno-narracyjnych ze  starannie  dobranymi,  najstarszymi  respondentami
badania POLPAN. Następnie wywiady miały zostać spisane i przygotowane do umieszczenia w
Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN. Wybór rozmówców i nagrywanie wywiadów
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mieliśmy przeprowadzić samodzielnie, w ramach zespołu projektu (dr Katarzyna Andrejuk, dr
Piotr  Filipkowski,  mgr  Danuta  Życzyńska-Ciołek),  natomiast  czynności  techniczne  –
transkrypcje, archiwizację, zlecić osobom zewnętrznym. Zgodnie z ustaleniami z profesorem
Kazimierzem M. Słomczyńskim koszty realizacji nagrań, transkrypcji i archiwizacji miały zostać
pokryte  z  grantu  Polski  Survey  Panelowy  POLPAN  1988-2013:  Struktura  i  Ruchliwość
Społeczna  (Grant  MAESTRO,  NCN,  2011/02/A/HS6/00238).  Założyliśmy  także,  że
zgromadzony materiał zostanie przeanalizowany w pierwszych miesiącach 2015 roku. 

II.             Realizacja

Dobór rozmówców

Założyliśmy, że rozmówcami będą osoby, które brały udział we wszystkich dotychczasowych
etapach badania POLPAN (sześciokrotni paneliści) i należą do najstarszej grupy, czyli w 2014
roku miały 72 lata lub więcej. Takich osób wg danych badania POLPAN z 2013 roku było 192.
Chcieliśmy,  aby  cechy  wybranych  osób  odzwierciedlały  w  możliwie  dużym  stopniu
występujące w tej grupie zróżnicowanie pod względem:

- wykształcenia,
- grup społeczno-zawodowych,
- regionu i wielkości miejsca zamieszkania, 
- płci.

Ostatecznie  przeprowadziliśmy  21  wywiadów.  Zróżnicowanie  grupy  rozmówców  pod
względem wybranych cech przedstawiono w załączniku na końcu tego dokumentu.

Stopień zbieżności  cech wybranej grupy osób z całą grupą „panelistów 72+” jest różny w
zależności od tego, jaki punkt w czasie bierzemy pod uwagę – w trakcie realizacji badania
POLPAN (a  tym  bardziej  w  trakcie  całego  życia)  część  z  naszych  rozmówców uzupełniała
wykształcenie,  zmieniała  zawód,  przeprowadzała  się  itp.  Jak  wskazują  przeprowadzone
porównania, „próba biograficzna” jest dość zróżnicowana, nie odzwierciedla jednak idealnie
cech całej grupy „panelistów 72+”. 

W  trakcie  badania  naszym  głównym  celem  nie  było  zebranie  grupy  rozmówców,  którzy
odtwarzaliby dokładnie skład społeczny grupy panelistów POLPAN powyżej 72 roku życia. Ta
grupa  panelistów  nie  stanowi  zresztą  wiernego  odbicia  struktury  społecznej  osób  we
wskazanym wieku żyjących w Polsce. Brak reprezentatywności wynika ze specyfiki badania
panelowego: na udział w kolejnych edycjach badania zgadzała się tylko część respondentów z
poprzedniej fali,  co zaburzało reprezentatywność badania ankietowego. Stanowi to jednak
zrozumiały  i  konieczny  do  zaakceptowania  „koszt”  prowadzenia  badań  panelowych,  tj.  z
udziałem tych samych rozmówców co kilka lat. Dużo ważniejszym i kluczowym czynnikiem w
badaniu biograficznym było wybranie takiej  grupy respondentów z osób powyżej 72 roku
życia, którzy wcześniej wielokrotnie uczestniczyli w  Polskim Badaniu Panelowym. Pozwala to
skonfrontować  wiedzę  o  trajektoriach  życiowych  jednostek,  zebraną  podczas  badania
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ilościowego z wiedzą uzyskaną z wywiadów biograficznych, gdzie rozmówcy sami decydują o
kluczowych elementach i  wątkach opowiadanej historii.  Mimo tego (wymuszonego) braku
reprezentatywności,  nasze  podejście  w  czasie  całego  badania  koncentrowało  się  na
odnalezieniu  i  zbadaniu  jak  najbardziej  zróżnicowanej  społecznie  grupy  rozmówców.
Staraliśmy  się  dobierać  osoby  o  odmiennych  doświadczeniach,  uwarunkowaniach
kulturowych, ścieżkach edukacyjnych i zawodowych.

Napotkaliśmy  wiele  trudności  w  dotarciu  do  osób,  z  którymi  chcieliśmy  rozmawiać.  W
kilkunastu przypadkach nie udało nam się skontaktować z potencjalnym rozmówcą – numer
telefonu nie odpowiadał albo był stale zajęty, czasami dysponowaliśmy tylko adresem. Od
rodziny  lub  sąsiadów  dowiedzieliśmy  się  o  śmierci  dwójki  respondentów.  Sporo  osób
odmówiło rozmowy – na 21 zrealizowanych wywiadów mieliśmy ponad 20 zdecydowanych
lub częściowych („miękkich”) odmów (typu: „tak, ale później”, „tak, ale bez nagrywania”), a
także jedną odmowę udzieloną przez członka rodziny. 

W przypadku odmów zdecydowanych najczęściej podawane argumenty to:

● zły stan zdrowia, kłopoty z pamięcią, niechęć do wracania do złych wspomnień,
● przekonanie o braku ciekawej historii do opowiedzenia (sformułowania typu: „to było

takie zwykłe życie, o czym tu opowiadać?”),
● poczucie,  że  dało  się  już  z  siebie  dużo  przy  poprzednich  badaniach,  a  udział  w

wywiadzie byłby sporym wysiłkiem („niech teraz ktoś inny weźmie w tym udział”),
● brak czasu na długie spotkanie.

Problemy  ze  zdrowiem  są  oczywiste,  jeśli  weźmiemy  pod  uwagę  fakt,  że  mieliśmy  do
czynienia  z  najstarszą  grupą  uczestników  badania  POLPAN.  Zrozumiałe  jest,  że  kwestie
zdrowotne mogły wpływać na chęć udziału w badaniu biograficznym. Zastanawiając się nad
przyczynami odmów, możemy jednak także domniemywać, że na ich sporą ilość wpłynął m.
in. sposób kontaktu z rozmówcami – w przeciwieństwie do zwyczaju przyjętego w głównym
badaniu  ankietowym,  nie  przesyłaliśmy  listów  zapowiednich,  tylko  dzwoniliśmy  do
potencjalnych rozmówców. Przez telefon odmawia się łatwiej, a dodatkowo sytuacja, w której
nieznany dzwoniący prosi o zgodę na opowiedzenie całego życia i nagranie tej relacji, stawia
odbierającego telefon w bardzo trudnym położeniu – w ciągu kilku minut rozmowy musi on
podjąć decyzję w dość poważnej kwestii.

Odmowy  spowodowały,  że  koncepcje  doboru  rozmówców  zmieniały  się  dynamicznie.
Sprawdzaliśmy na bieżąco, z jakimi osobami udało nam się spotkać dotychczas, i szukaliśmy
takich,  których  brakowało.  W  ostatniej  fazie  projektu  było  to  poszukiwanie  typu
„potrzebujemy kobiety, która pracowała jako robotnik niewykwalifikowany, z podstawowym
wykształceniem,  mieszkającej  na  wsi,  najlepiej  z  opolskiego,  kieleckiego  lub
zachodniopomorskiego”.  Takich  osób  nie  ma  zbyt  wiele,  więc  znalezienie  „idealnego
rozmówcy” i uzyskanie jego zgody na wywiad kończyło się niekiedy fiaskiem. Nasza próba
była też  na tyle  mała,  że  nie  zawsze szukaliśmy osoby,  która zastąpi  tę  odmawiającą.  Po
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prostu szukaliśmy innej,  której włączenie do badania także – choć inaczej – różnicowało i
„dywersyfikowało” naszą próbę. 

Dodatkowe trudności związane z dobraniem odpowiednich rozmówców były prozaiczne: to
czas i pieniądze. Idea badania została skonkretyzowana na początku października 2014 roku.
Pierwszy  wywiad  zrealizowano  21  października,  tymczasem  wiadomo  było,  że  zbieranie
wszelkich danych  w projekcie  POLPAN (którego częścią  był  projekt  biograficzny)  musi  się
zakończyć do końca grudnia 2014 roku. Dodatkowo w grudniu ze względu na święta trudno
jest umówić się na wywiad w drugiej połowie miesiąca. Z grupy 192 „panelistów 72+” w 2013
roku  40%  mieszkało  na  wsi,  a  tylko  niespełna  15  %  w  miastach  powyżej  500  tys.
mieszkańców.  Dotarcie  do  osób  mieszkających  na  wsi  i  w  małych  miejscowościach  jest
czasochłonne  i/lub  kosztowne:  wymaga  długiej  podróży  komunikacją  publiczną,  często  z
przesiadkami i koniecznością noclegu, albo użycia własnego samochodu, co podnosi koszty.
Dlatego  stosunkowo  dużo  wywiadów  –  więcej,  niż  było  to  pierwotnie  planowane  –
przeprowadziliśmy  w  dużych  miastach.  Z  drugiej  strony  to  „odcięcie  od  świata”  osób
starszych, nie mających samochodów, żyjących w miejscowościach, w których (pod)upadła
publiczna  infrastruktura  komunikacyjna,  wydaje  się  istotnym  i  wartym  może  bardziej
wnikliwych badań, czynnikiem ich izolacji społecznej, a często zwykłej samotności.    

Informacje udzielane rozmówcom

Tak jak wspomnieliśmy, z rozmówcami kontaktowaliśmy się najpierw telefonicznie (z jednym
wyjątkiem osobistej rozmowy „przez płot”, podczas nagrywania innego wywiadu w tej samej
wsi).  Przedstawiliśmy  się,  informując,  skąd  dzwonimy.  Odwoływaliśmy  się  do  udziału
rozmówcy w badaniu POLPAN („Pan/i brał/a udział w naszym badaniu, może Pan/i pamięta,
przychodził ankieter...”). Następnie informowaliśmy, że teraz prowadzimy dodatkowy projekt
(część  badania),  będącą kontynuacją  i  swoistym zwieńczeniem poprzednich  jego etapów:
prosimy naszych rozmówców o opowiedzenie historii  swojego życia własnymi słowami, w
swoim tempie, bez konieczności odpowiadania na pytania ułożone przez badaczy. Czasami
przekonując respondentów do udziału informowaliśmy (zgodnie z prawdą), że należą oni do
niewielkiej  grupy,  którą  wybraliśmy do  tego projektu.  Od razu  w rozmowie  telefonicznej
informowaliśmy,  że  to  badanie  ma  zupełnie  inny  charakter  niż  dotychczasowe  –  że  nie
przychodzimy, jak dotąd w POLPAN-ie z ankietą zawierającą obszerny zestaw szczegółowych
pytań, lecz z dyktafonem, za pomocą którego chcemy zarejestrować ich opowieść o własnym
życiu. W pojedynczych przypadkach informacja o dyktafonie pojawiała się dopiero w trakcie
spotkania.  Nie  wydaje  się  nam,  by  istotnie  wpływało  to  na  przebieg  wywiadu  i  treść
rozmowy, chociaż sporadycznie już podczas nagrania zdarzały się prośby o wyłączenie sprzętu
nagrywającego  podczas  przywoływania  konkretnych  doświadczeń,  zdarzeń  czy  osób.
Sporadycznie  też  podczas  prób  umówienia  się  na  rozmowę  pojawiały  się  zastrzeżenia  w
rodzaju „ja jestem już stara/y, lepiej niech młodsi się wypowiadają”. Mówiliśmy wtedy, że
zależy  nam  właśnie  na  opowieści  osób  starszych,  które  wiele  przeżyły,  mają  bogate
doświadczenie życiowe. 
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Aspekty formalne

Wszyscy rozmówcy w związku z udziałem w badaniu POLPAN podpisywali wcześniej zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez IFiS PAN, zasadniczo więc można było zrezygnować z
dodatkowej  dokumentacji.  Zamierzeniem  jednego  z  realizatorów  projektu  było  jednak
późniejsze  umieszczenie  wywiadów  w  Archiwum  Danych  Jakościowych  IFiS  PAN  z
perspektywą  ich  wykorzystania  do  dalszych  badań,  wykraczających  poza  bezpośredni
kontekst POLPAN-u. Dlatego przygotowaliśmy osobny formularz zgody, dający rozmówcom
możliwość  wyboru  wariantu  archiwizacji  nagrania  –  anonimowo,  pod  nazwiskiem,  z
dodatkowymi zastrzeżeniami. Taki dokument podpisało 18 rozmówców (w kilku przypadkach
nie  został  podpisany  z  powodów technicznych,  a  nie  merytorycznych  –  brak  dostępu do
drukarki,  xero).  Wywiady  zostały  zarchiwizowane  zgodnie  ze  zgodą  rozmówców  i  będą
dostępne w Archiwum Danych Jakościowych.    

III.            Wstępne rezultaty

Zastosowanie metody biograficznej do badania historii życia osób dobranych metodą próby
losowej - refleksje metodologiczne

Metoda biograficzna jest od dawna stosowana do badania sytuacji osób doświadczających
wykluczenia społecznego, żyjących w skrajnie trudnych warunkach lub też takich, które miały
za  sobą  traumatyczne  przeżycia  -  takich  jak  choroba,  wojna  (np.  Kaźmierska  2008;
Rokuszewska-Pawełek 2002). My zastosowaliśmy ją do badania „zwykłych” ludzi, wybranych
z  próby  losowej.  Osoby  te  niekiedy  mówiły,  że  nie  mają  do  opowiedzenia  żadnej
spektakularnej  historii  („to  było  takie  zwykłe  życie”).  Widać  to  po  wywiadach  –  wbrew
zasadom  metody  biograficznej  zadawaliśmy  wiele  pytań,  aby  pogłębić  rozmowę  i
poprowadzić  ją dalej,  gdyż spontaniczna opowieść kończyła się  czasem po kilku zaledwie
minutach.  Ekstremalnym  przykładem  była  rozmówczyni,  która  jeszcze  przed  włączeniem
dyktafonu  streściła  swoje  życie  w  jednym  zdaniu:  „Urodziłam  się  na  kolonii,  całe  życie
pracowałam na gospodarce, i to wszystko – o czym tu opowiadać?” (wypowiedź odtworzona
z  pamięci).  Nie  jest  wykluczone,  że  niektórzy  rozmówcy  nie  byli  przygotowani  na  taką
swobodę wypowiedzi, jakiej tym razem od nich oczekiwano, gdyż podczas kolejnych etapów
badania  ankietowego  przeszli  swego  rodzaju  „trening”  udzielania  krótkich,  zwięzłych
odpowiedzi. Mimo takich zastrzeżeń i występującego niejednokrotnie braku „narracyjności”,
nagrane wywiady trwały zwykle ok. 1,5 godziny (najdłuższy – 3 godz. i 18 minut, najkrótszy –
45 minut),  co  nie  jest  wprawdzie  długim czasem,  jak  na  wywiad  biograficzny  (zbliżonym
jednak do jego średniej), ale stosunkowo długim, jak na rozmowę z osobą, która twierdzi, że
o sobie i swoim życiu „nie ma nic do powiedzenia”. Spośród pytań zadawanych przez nas –
realizatorów badania – większość  stanowiły  pytania o fakty  („co było dalej”,  „gdzie  Pan/i
wtedy mieszkał/a”, „jak spędzali Państwo wolny czas”), ale prosiliśmy również o dokonanie
pewnego  rodzaju  bilansu  („czy  Pan/i  jest  ze  swojego  życia  zadowolony/a”,  „jakie  były
najlepsze lata Pana/i życia”, „czy ma Pan/i poczucie zadowolenia ze swojego życia?”, etc). 
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Badanie biograficzne respondentów POLPAN sytuuje się w zyskującym popularność nurcie
badań biograficznych i historii mówionej. To podejście badawcze stosowane jest również do
analizy doświadczeń Polaków w różnych momentach XX wieku, z naciskiem na okres PRL-u i II
wojny  światowej.  W  polskim  pamięcioznawstwie  szczególnie  podkreśla  się  odrębny  i
specyficzny  charakter  badań  nad  pamięcią  indywidualną  -  w  odróżnieniu  od  pamięci
zbiorowej oraz pamięci oficjalnej, umacnianej przez dyskurs publiczny i instytucje państwowe
(Kończal,  Wawrzyniak  2011).  Pozwalają  one  dowiedzieć  się,  jak  pewne  ważne  okresy
historyczne  czy  wydarzenia  uznawane  za  przełomowe  znajdują  odzwierciedlenie  w
indywidualnych losach i postrzeganym z oddolnej perspektywy życiu prywatnym. Dotychczas
badania nad pamięcią jednostkową były prowadzone w celu zrozumienia codzienności PRL-u
i  doświadczania  komunizmu  przez  tzw.  „zwykłych”  ludzi  (np.  Mazurek  2005  i  2010;
Kaźmierska, Schuetze 2013; Grupińska, Wawrzyniak 2011; Fidelis 2010 i 2012), jak również w
celu zbadania perspektywy i subiektywnych przeżyć historii przez grupy marginalizowane w
publicznym dyskursie, np. opozycjonistów czy kobiety (omówienie tego nurtu - Kałwa 2010).
Badania  biograficzne  były  też  wykorzystywane  do  poznania  jednostkowych  sposobów
przeżywania i  interpretacji  transformacji  ustrojowej,  zwłaszcza w kontekście  obecności  na
rynku pracy (Domecka, Mrozowicki 2008).  Nasze badanie wyróżnia się w tym nurcie pod
kilkoma względami.

Przy zastosowaniu metody biograficznej często dobiera się rozmówców metodą kuli śnieżnej.
Jedna osoba poleca inną, znając ją i wiedząc, że będzie ona miała coś do opowiedzenia na
dany  temat,  zwykle  „coś  ciekawego”.  W  tym  przypadku  nie  było  ani  tematu,  ani  osób
polecających.  Nie  było  „nic  ciekawego”  co  byśmy  z  góry  zakładali,  czego  byśmy  szukali.
Dlatego często trafialiśmy do rozmówców, którzy nie  tylko nie  dostrzegali  w swoim życiu
historii wartych opowiedzenia i czuli się skrępowani naszym zainteresowaniem ich biografią,
ale niekiedy także ze  względu na niewysokie kompetencje  językowe nie mieli  rozwiniętej
umiejętności opowiadania. Nasi losowi – a więc możliwie przypadkowi, w pewnym sensie
typowi  rozmówcy,  pozwolili  skonfrontować  założenia  metody  biograficznej  z  jej  realnymi
możliwościami. Ta konfrontacja nie jest jednak rozczarowująca, jak z powyższego można by
wnosić.  Przeciwnie  –  poszerza  naszą  wiedzę  o  samej  metodzie,  jej  roszczeniach  do
uniwersalności, jej stosowalności i ograniczeniach. Z drugiej strony: choć często rwane i mało
narracyjne, opowieści naszych rozmówców dają – mamy wrażenie – niezły wgląd, nawet jeśli
siłą rzeczy cząstkowy i „punktowy” – w trud zwyczajnego, przeciętnego życia,  zmaganie z
codziennymi  przeciwnościami  losu  i  niezwyczajnymi  (acz  zaskakująco  częstymi  w  tych
zaledwie 21 przypadkach) życiowymi dramatami. Choć niezbyt wyraziste czy spektakularne
(acz z wyjątkami), te wywiady ze „zwykłymi ludźmi” ujawniają jakąś typowość, przeciętność
polskich doświadczeń, a nawet polskich losów tego pokolenia.     

Jednak  nie  tylko  sposób  doboru  rozmówców  czyni  nasze  badanie  wyjątkowym  w  nurcie
polskiej socjologii biograficznej (czy biografistycznej, jak niektórzy wolą). Zastosowana przez
nas metoda łączenia informacji z badań ankietowych z wywiadami biograficzno-narracyjnymi
miała swoje dodatkowe atuty. Do rozmówców jechaliśmy przygotowani – znając wiele faktów
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z ich życia, o których powiedzieli wcześniej podczas badania. Umożliwiało to „podpytanie”
rozmówcy  o  ważne  kwestie,  jeśli  nie  pojawiły  się  one  w  spontanicznej  opowieści,  lub
wyjaśnienie  w rozmowie sprzeczności  odnotowanych w zbiorze  danych.  Jednocześnie  nie
były to informacje na tyle spójne i  jednoznaczne, by tworzyły nam jakiś wyraziste, wstępne
„profile biograficzne” naszych rozmówców. Pomagały prowadzić wywiad, uważnie słuchać i
trafniej dopytywać, ale nie narzucały sztywnych ram interpretacji wypowiedzi rozmówców. To
jednak bezpośrednie spotkania z nimi w ich domach i ich spontaniczne narracje o życiu –
nawet jeśli  często fragmentaryczne i rwane – tworzyły nam obraz naszych rozmówców, w
oczywisty  sposób  inny,  szerszy  od  tego,  jaki  dawał  się  wyobrazić  na  podstawie
przeprowadzonych z nimi wielokrotnie ankiet.   

Potencjalne pytania badawcze

W  zgromadzonym  materiale  rysują  się  liczne  tematy  i  pytania  badawcze.  Poniżej
przedstawiamy niektóre z nich w ogólny sposób. Bardziej szczegółowe analizy znajdą się w
artykułach, które zamierzamy przygotować, ale do przygotowania których zapraszamy także
innych badaczy. Tutaj wyliczamy więc jedynie kilka najważniejszych naszym zdaniem kwestii,
na które warto zwrócić uwagę projektując dalsze badania, dla których ten pilotaż może być
podstawą czy punktem wyjścia w różnych kierunkach. Dzielimy je dla porządku na sprawy
merytoryczne  i  metodologiczne  (teoretyczne)  –  choć  nie  jest  to  podział  ostry,  w  pełni
rozłączny 

Pytania merytoryczne

Pytanie o sens życia i los: nasi rozmówcy to ludzie starsi, często już bardzo wiekowi, którzy
mają już  za sobą najważniejsze (przynajmniej ze socjologicznej, strukturalnej perspektywy)
aktywności życiowe – pracę, budowanie życia rodzinnego. Taki moment sprzyja wspominaniu
minionych doświadczeń, podsumowywaniu i autobiograficznej refleksyjności. Warto przyjrzeć
się tej refleksyjności uważniej, spróbować uchwycić jej różne biograficzne warianty – a może i
zapytać  o  strukturalne  korelacje.  Czy  świadomość  ostatniego  etapu  życia  –  wspólna  dla
wszystkich  rozmówców  –  zaciera  ich  zróżnicowanie  społeczne,  ulokowanie  w  społecznej
strukturze i uczestnictwo w kulturze, jej różnych praktykach i obiegach? Jak rekonstruowany
jest sens życia u jego kresu przez różnych rozmówców? Co z dzisiejszej perspektyw okazuje
się  w życiu  istotne – a  co,  także  z  ważnych życiowych spraw diagnozowanych regularnie
ankietami – straciło na znaczeniu i aktualności? Jaka wizja ludzkich (polskich) losów wyłania
się z tych autobiograficznej refleksji? 

Dalej,  idąc  niejako  „w  dół”,  w  kierunku  spraw  bardziej  szczegółowych,  warto  zapytać  o
doświadczenie  jednostkowe  naszych  rozmówców  w  kontekście  usytuowania  społecznego,
struktury społecznej. Biografie tego pokolenia naznaczone są doświadczeniem wojennym –
bardziej  rodziców niż własnym, ale wielorako wpływającym na nich samych – od miejsca
zamieszkania, przez wybory edukacyjne i zawodowe (albo brak możliwości wyboru), po stan
zdrowia. Oczywiście nie jest to czynnik jedyny, często nawet nie najważniejszy, ale zwykle
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bardzo  wyraźny.  Warto  wziąć  go  poważnie  pod  uwagę  projektując  dalsze  badania.  Ale
podobny  postulat  dotyczy  różnych  niecodziennych,  wyjątkowych,  nieraz  dramatycznych
doświadczeń  życiowych  naszych  rozmówców  niezwiązanych  z  wojną.  Warto  przyjrzeć  się
uważniej temu, jak wpływają one na dalszy bieg życia rozmówców, podejmowane przez nich
(lub nie) wybory, na ich zasoby i w konsekwencji – ich strukturalne usytuowanie. A także –
nie  mniej  istotne  i  powiązane  z  tamtymi  –  postrzeganie  własnego  losu  czy,  mocniej,  na
prywatną filozofię życia.

Kolejne kroki w stronę biograficznych konkretów zawierałyby pytania o lokalność, związek z
miejscem,  formę  i  siłę  zakorzenienia.  O  miejsce  jako  biograficzne  ograniczenie  i  zasób
zarazem. To szczególnie istotne w przypadku rozmów z mieszkańcami wsi (a takich w próbie
losowej  z  1988,  będącej  ramą  odniesienia  dla  naszych  badań,  była  większość),  w
szczególności tymi, którzy posiadali i uprawiali ziemię – chłopami, rolnikami, farmerami. U
nich ten związek z miejscem, z ziemia jest (bywa) wyjątkowo silny. To fragment szerszego
pytania o chłopski etos i jego przemiany w czasach PRL-u i później. 

Przywołanie  „czasów  PRL-u”  podsuwa  kolejny  zestaw  pytań.  O  polską  powojenną
modernizację i jej biograficzne konsekwencje. Wśród naszych rozmówców są byli robotnicy i
chłopo-robotnicy. Kontynuując nasz projekt warto byłoby zadbać o silniejszą reprezentację tej
grupy  rozmówców,  by  zweryfikować  wstępne  rozpoznania  o  stabilizującej  roli  dużych
zakładów  pracy,  w  szczególności  zakładów  przemysłowych.  Nie  chodzi  tylko  o  oczywisty
wymiar  ekonomiczny  czy  awans  społeczny  (szczególnie  w kolejnych pokoleniach  –  dzieci,
wnuki  rozmówców),  ale  o  szerszy  wymiar  biograficzny  czy  tożsamościowy  –  poczucie
przywiązania,  zawodowego  i  życiowego  osadzenia,  a  nieraz  duma  ze  sprawczego
uczestnictwa w procesach modernizacyjnych, z pracy „dla kraju” (jakkolwiek patetycznie to
dzisiaj  brzmi).  Takie  etosowe  momenty  pojawiają  się  wyraźnie  nie  tylko  w wywiadach  z
robotnikami, ale też technikami czy inżynierami. To pytanie o symboliczny, pozapragmatyczny
i  ponad-prywatny  sens  pracy  rozmówców.  Wywiady  biograficzne  z  ludźmi,  których
dominująca większość (a niekiedy całość)  dorosłego,  zawodowego życia przypadła na lata
1945-89, są dobrym źródłem do poszukiwania takich ponadindywidualnych sensów ich pracy.
Ich ujawnienie w wywiadach – które niekoniecznie iść musi w parze z „nostalgią za PRL-em” –
czytać też można jako niezgodę na uproszczoną, potępieńczą ocenę tamtego czasu, czasu ich
największej życiowej aktywności. Ten obraz staje się jeszcze bardziej złożony, gdy zwrócimy
uwagę na różnicę w biografiach (i autobiograficznych narracjach) kobiet i mężczyzn, stopień
ich  zaangażowania  w  życie  rodzinne,  opiekę  nad  dziećmi,  warunki  pracy,  poczucie
biograficznego sprawstwa.  

Zarysowane  dotąd  propozycje  pytań  badawczych  są  dosyć  statyczne.  Można  i  warto  je
zdynamizować,  zwracając  uwagę  na  awans  społeczny  rozmówców  i  ich  rodzin  –  ale  też
wyraźnie widoczny biograficzny bezwład czy „dryf”. To zresztą pytanie nie tylko o dynamikę
przemian struktury społecznej (w) PRL-u widzianą w perspektywie indywidualnej, ale też o jej
rekonfigurację  po  roku  1989.  Nawet  jeśli  samych  rozmówców  nie  zawsze  dotyczyła  ona
wprost  (co  nie  znaczy,  że  niektórzy  nie  doświadczyli  wyraźnie,  niejako  „punktowo”  tej
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zmiany),  to  wywiady  z  nimi  dają  dobry  wgląd  w  międzypokoleniowa  dynamikę  tych
strukturalnych procesów. Rozmówcy opowiadają o swoich rodzicach (a niekiedy i dziadkach),
a także o swoich dzieciach i wnukach (najchętniej). W niejednym wypadku otrzymujemy w
ten sposób skrót historii rodzinnej na przestrzeni nawet stu lat. Nawet jeśli jest to skrót, to
inny, niż uzyskany w pytaniach ankietowych – ujawnia bowiem różne formy identyfikacji z
przodkami  i  rozmaite  warianty  rozumienia  (bądź  niemożności  zrozumienia)  świata  życia
wnuków.  

Pytania metodologiczne i teoretyczne

Nasz  projekt  jest  próbą  dialogu  między  zaawansowanym  badaniem  ilościowym  na
reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej, a badaniem jakościowym, opartym na wywiadach z
grupą  dwudziestu  jeden  (a  w  perspektywie  –  kolejnych  kilkudziesięciu  rozmówców).
Nazywamy  to  na  razie  dialogiem,  a  nie  połączeniem  obu  badań,  bo  przyglądając  się
rozmaitym próbom realizacji badań socjologicznych metodami mieszanymi (mixed methods)
dochodzimy do wniosku, że rzeczywista integracja obu podejść jest niezwykle trudna, jeśli w
ogóle możliwa. Rzeczywista, czyli  taka, która umożliwiałaby połączenie  danych  uzyskanych
drogą ankietową i danych z wywiadów biograficznych we wspólnej analizie. To wydaje się
program odległy. Natomiast możliwy i  pożądany jest  program skromniejszy,  polegający na
odrębnym  traktowaniu  obu  typów  danych  na  ich  prawach,  ale  późniejszej  wymianie  i
próbach integracji wiedzy budowanej w oparciu o każdą z tych perspektyw badawczych (czyli
także  sposobów  oglądu  społecznej  rzeczywistości).  Zrealizowany  pilotaż  daje  impuls  do
takiego dialogu (sam będąc jego rzadkim przykładem). Zachęca też do kontynuacji wywiadów
biograficznych z osobami wylosowanymi kiedyś do badań ankietowych. 

Dwadzieścia  (ani  sto  dwadzieścia)  takich  wywiadów  biograficznych  nie  może  spełnić
kryterium reprezentatywności.  Pozwala jednak pokazać zróżnicowanie i  wielość życiowych
doświadczeń, wyborów i wzorów w tym pokoleniu Polaków. A także sposobów postrzegania i
opowiadania własnego życia widzianego przez różne społeczne wymiary – od rodzinnego i
„genderowego”, przez zawodowy, po narodowy. Można je szczegółowo opisywać, analizować
i interpretować, pokazując jak kondensują się one w pojedynczych biografiach, a może nawet
proponując jakieś biograficzne typologie. 

Zarchiwizowane wywiady mogą być też wykorzystane do analiz z dziedzin pokrewnych, np.
socjolingwistyki.  Ważnym  aspektem  wartym  dalszego  zbadania  jest  też  język,  którym
posługiwali się rozmówcy, konstruowanie narracji i kolejność przedstawiania poszczególnych
wątków.   Dotarcie  do  zróżnicowanej  społecznie  zbiorowości  rozmówców  umożliwia
porównanie,  jak  rozmaicie  budowane  są  indywidualne  narracje  w  różnych  grupach
społecznych, zależnie od pochodzenia czy statusu społecznego. Nie tylko określone fakty i
wątki, ale też sposób ich przedstawiania może być przedmiotem analizy i źródłem wiedzy o
postrzeganiu rzeczywistości społecznej przez respondentów.  
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Należy mieć na uwadze, że każdy wywiad był też swoistą autokreacją odpytywanej osoby. Z
metodologicznego  punktu  widzenia,  nasze  badanie  może  też  prowadzić  do  prób
sformułowania  odpowiedzi  na  pytanie,  jak  interakcyjna  formuła  opowiadania  o  własnym
życiu  (wywiad  biograficzny  lub  wywiad  ankietowy)  wpływa  na  treść  przekazu.
Autoprezentacja  dokonywana  przez  naszych  rozmówców  była  zawsze  tworzona  wobec
konkretnej osoby - badacza, i jest obarczona całym bagażem przekonań jednostek o tym, co
należy  włączać  do  „oficjalnego”  życiorysu,  co  jest  ciekawe lub  ważne  z  punktu  widzenia
wiedzy o społeczeństwie - a co należy pominąć, przemilczeć lub zmarginalizować czy nawet
usprawiedliwiać.  Badanie  biograficzne,  inaczej  niż  badania  ankietowe,  zostało
przeprowadzone  bezpośrednio  przez  badaczy  analizujących  później  zebrany  materiał.  To
umożliwia  włączenie  do  analizy  materiału  z  wywiadów  doświadczenia  obserwacji
uczestników w czasie badania.

Można także postawić bardziej ogólne pytania i przyjrzeć się tym wywiadom przez pryzmat
jednego  z  podstawowych  pytań  teorii  socjologicznej  –  pytania  o  podmiotowość  i
indywidualne  sprawstwo.  I  dalej  –  o  postrzeganie  przez  rozmówców  ich  własnego
społecznego  miejsca,  oraz  o  dystans  wobec  innych,  ulokowanych  „wyżej”  lub  „niżej”  w
społecznych  hierarchiach.  Wreszcie  o  postrzeganie  i  akceptację  –  oraz  próby  poprawy  –
własnego losu. Ten najbardziej ogólny poziom jest ważny – choć na pozór może abstrakcyjny i
odległy od empirycznego konkretu. Tylko on jest bowiem wspólny dla wszystkich rozmówców
– i  tych już  nagranych i  przyszłych.  A także dla  wszystkich uczestników badania POLPAN,
niezależnie od ich wieku, życiowej sytuacji i światopoglądu.    

Zarchiwizowane  i  dostępne  do  dalszych  analiz  biograficzne  wywiady  z  najstarszymi
respondentami  POLPAN-u  przypominają  o  tym  podmiotowym,  indywidualnym  wymiarze
rzeczywistości  społecznej.  O tym,  że  pod makrostrukturalnymi  procesami  i  zależnościami,
kryją się pojedyncze losy, wybory, a nierzadko także dramaty.   

21 marca 2015 r.
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ZAŁĄCZNIK:  Uczestnicy  pilotażowego  projektu  biograficznego  a  grupa  sześciokrotnych
uczestników badania POLPAN, mających w roku 2014 co najmniej 72 lata – porównanie
wybranych charakterystyk w oparciu o dane ankietowe.

Wykształcenie (na podstawie pytania z 2013 roku  o najwyższe ukończone wykształcenie)

Uczestnicy
projektu

biograficznego
Sześciokrotni
paneliści 72+

Liczba osób % Liczba osób %

Podstawowe nieukończone lub bez 
wykształcenia szkolengo

2 9,5 19 9,9

Podstawowe ukończone 3 14,3 64 33,3

Zasadnicze zawodowe 2 9,5 21 10,9

Srednie ogólnokształcące bez 
matury

0 0 4 2,1

Srednie ogólnokształcące z maturą 3 14,3 9 4,7

Srednie zawodowe bez matury 1 4,8 7 3,6

Srednie zawodowe z maturą 4 19,0 22 11,5

Policealne z maturą, pomaturalne 2 9,5 7 3,6

Wyższe z tytułem inżyniera, 
licentacjata lub równorzędnym

2 9,5 16 8,3

Wyższe z tytułem magistra, lekarza 
lub równorzędnym

2 9,5 21 10,9

Wyższe ze stopniem naukowym co 
najmniej doktora

0 0 1 0,5

„Nie wiem” 0 0 1 0,5

Ogółem 21 100,0 192 100,0
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Przynależność do grup społeczno-zawodowych w 1988 roku (na podstawie odpowiedzi na pytanie z
1988 roku o nazwę wykonywanego obecnie lub ostatnio zajęcia lub zawodu1 oraz słowny opis tej
pracy;  klasyfikacja  dokonana przez  badaczy  z  zastosowaniem podziału  na  14 kategorii  społeczno-
zawodowych2)

Uczestnicy projektu
biograficznego

Sześciokrotni
paneliści 72+

Liczba osób % Liczba osób %

Wyższe kadry kierownicze 1 4,8 9 4,7

Eksperci 2 9,5 12 6,3

Specjaliści techniczni 2 9,5 13 6,8

Technicy 3 14,3 9 4,7

Administracja średniego 
szczebla 3 14,3 21 10,9

Pracownicy biurowi 0 0 6 3,1

Pracownicy handlu i usług 1 4,8 18 9,4

Brygadziści 1 4,8 2 1,0

Robotnicy wykwalifikowani 2 9,5 19 9,9

Robotnicy do prac prostych 0 0 12 6,3

Niewykwalifikowani 
pracownicy usług 1 4,8 12 6,3

Robotnicy rolni 0 0 1 0,5

Rolnicy 4 19,0 50 26,0

Właściciele firm 1 4,8 4 2,1

Braki danych 0 0 4 2,1

Ogółem 21 100,0 192 100,0

1 Chodziło o zajęcie lub zawód w głównym miejscu pracy, czyli o pracę, która zajmuje najwięcej 
czasu.
2 Zob. Domański H., Sawiński Z., Słomczyński K. M. (2009), Sociological Tools Measuring Occupations: 
New Classification and Scales, IFiS Publishers, Warszawa.
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Ostatnia praca, z której respondent przeszedł na emeryturę – klasyfikacja do 14 grup społeczno-
zawodowych (na podstawie opisu ostatniej pracy, podanego w 2013 roku)

Uczestnicy projektu
biograficznego

Sześciokrotni
paneliści 72+

Liczba osób % Liczba osób %

Wyższe kadry kierownicze 1 4,8 7 3,6

Eksperci 1 4,8 11 5,7

Specjaliści techniczni 1 4,8 10 5,2

Technicy 5 23,8 17 8,9

Administracja średniego szczebla 4 19,0 23 12,0

Pracownicy biurowi 1 4,8 6 3,1

Pracownicy handlu i usług 0 0 15 7,8

Brygadziści 0 0 0 0

Robotnicy wykwalifikowani 2 9,5 20 10,4

Robotnicy do prac prostych 1 4,8 13 6,8

Niewykwalifikowani pracownicy 
usług

1 4,8 13 6,8

Robotnicy rolni 0 0 4 2,1

Rolnicy 3 14,3 43 22,4

Właściciele firm 1 4,8 4 2,1

Brak odpowiedzi lub osoba 
nigdy nie pracowała 0 0 6 3,1

Ogółem 21 100,0 192 100,0
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Miejsce zamieszkania – województwo (w 2013 roku)

Uczestnicy projektu
biograficznego

Sześciokrotni
paneliści 72+

Liczba osób % Liczba osób %

Dolnośląskie 2 9,5 15 7,8

Kujawsko-
Pomorskie

1 4,8 6 3,1

Lubelskie 2 9,5 11 5,7

Lubuskie 1 4,8 3 1,6

Łódzkie 1 4,8 16 8,3

Małopolskie 1 4,8 12 6,3

Mazowieckie 6 28,6 25 13,0

Opolskie 1 4,8 4 2,1

Podkarpackie 0 0 16 8,3

Podlaskie 1 4,8 8 4,2

Pomorskie 0 0 5 2,6

Sląskie 2 9,5 31 16,1

Swiętokrzyskie 0 0 9 4,7

Warmińsko-
Mazurskie 2 9,5 10 5,2

Wielkopolskie 1 4,8 14 7,3

Zachodniopomorski
e

0 0 7 3,6

Ogółem 21 100,0 192 100,0
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Miejsce zamieszkania – wielkość miejscowości (w 2013 roku)

Uczestnicy projektu
biograficznego

Sześciokrotni
paneliści 72+

Liczba osób % Liczba osób %

Wieś 7 33,3 76 39,6

Miasto poniżej 10 000 
mieszk.

0 0 7 3,6

Miasto 10 000 - 19 999 
mieszk.

1 4,8 16 8,3

Miasto 20 000 - 49 999 
mieszk.

1 4,8 17 8,9

Miasto 50 000 - 99 999 
mieszk.

0 0 17 8,9

Miasto 100 000 - 199 999
mieszk.

2 9,5 18 9,4

Miasto 200 000 - 499 999
mieszk.

1 4,8 13 6,8

Miasto 500 000 - 999 999
mieszk.

5 23,8 13 6,8

Warszawa 4 19,0 15 7,8

Ogółem 21 100,0 192 100,0

Płeć 

Uczestnicy projektu biograficznego
Sześciokrotni paneliści

72+

Liczba osób % Liczba osób %

Kobiety 11 52,4 126 65,6

Mężczyź
ni 10 47,6 66 34,4

Ogółem 21 100,0 192 100,0
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