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STRATEGIE YCIOWE ROBOTNIKÓW PO 1989 ROKU – 
PRAKTYCZNE I ETYCZNE WYZWANIA ARCHIWIZACJI KOLEKCJI 

DANYCH BIOGRAFICZNYCH

W artykule prezentujemy do wiadczenia, zwi zane z archiwizacj  wywiadów biograÞ cz-
nych przeprowadzonych z robotnikami w trzech historycznych regionach l ska (Dolnym 

l sku, l sku Opolskim, Górnym l sku) w latach 2001–2004. Opracowywana w ramach 
projektu „Archiwum Danych Jako ciowych” Instytutu FilozoÞ i i Socjologii PAN kolekcja 
obejmuje 174 wywiady narracyjne. Zbiór stanowi dokument okresu transformacji oraz wpisu-
je si  w europejsk  tradycj  kulturowych bada  klasy robotniczej. Stanowi tak e ród o, któ-
re mo e by  wykorzystane do analizy szeregu nowych problemów badawczych. W artykule 
omówione s  dwa rodzaje problemów zwi zanych z przygotowaniem zbioru do archiwizacji: 
(1) problemy etyczne oraz (2) problemy techniczne i metodologiczne. Postawiona zostaje 
teza, e sprostanie wskazanym wyzwaniom wymaga reß eksji teoretycznej, metodologicznej 
i etycznej nad relacjami mi dzy badaczami, badanymi, wytworzonymi w procesie badawczym 
danymi, ich istniej cymi i potencjalnymi interpretacjami, a tak e zamierzonymi i niezamie-
rzonymi konsekwencjami upublicznienia i powtórnego wykorzystania danych w przysz o ci.

G ówne poj cia: robotnicy; l sk; archiwizacja wywiadów biograÞ cznych; etyka bada  
jako ciowych; Archiwum Danych Jako ciowych.

Wst p

Archiwizacja danych jako ciowych jest w polskiej socjologii ci gle nowym 
i kontrowersyjnym podej ciem. Jest tak pomimo zapisów Kodeksu Etyki Socjologa 
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, który mówi, e „socjologowie powinni jak 
najszerzej upowszechnia  wyniki swoich bada , a je li istnieje taka potrzeba, bezpo-
rednio po uko czeniu w asnych analiz udost pnia  zebrane przez siebie dane innym 

badaczom, za po rednictwem stosownych archiwów i baz danych” (Kodeks Etyki 
Socjologa 2012). Zalecenie takie wynika bezpo rednio z dyrektywy jawno ci warsz-
tatu badawczego i materia ów, na których socjologowie opieraj  swoje wniosko-
wanie. Powo ane niedawno „Archiwum danych jako ciowych” (dalej zwane ADJ) 
przy Instytucie FilozoÞ i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk stanowi bezpo red-
ni  odpowied  na takie oczekiwania rodowiska naukowego. Gromadzenie i upo-
wszechnianie za jego po rednictwem danych wi e si  jednak z licznymi wyzwa-
niami, które pod wieloma wzgl dami przypominaj  do wiadczenia analogicznych 
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archiwów w innych krajach, np. brytyjskiego Qualidata (Qualitative Data Archival 
Resource Centre) czy niemieckiego Deutsches Gedächtnis (por. Filipkowski 2005). 
S  to mi dzy innymi problemy etyczne i prawne zwi zane z ochron  poufno ci da-
nych osobowych osób badanych, problemy merytoryczne selekcji danych do archi-
wizacji oraz kwestie techniczne zwi zane z archiwizacj  ró norodnego typu danych. 

Zbieranie materia u empirycznego, jego przetwarzanie, gromadzenie i udost p-
nianie rodz  wiele wyzwa  etycznych i prawnych. W ramach ADJ IFiS PAN, odpo-
wiedzialno  za wykorzystanie danych przesuni ta zostaje z badaczy na u ytkowni-
ków. Nie zmniejsza to jednak dylematów moralnych towarzysz cych udost pnianiu 
danych. Trudno zarazem nie zauwa y  warto ci poznawczej, jakie niesie za sob  
praktyka archiwizacji. Jak sugeruje Hanna Palska (2005), jest to sposób na uchro-
nienie materia u badawczego przed zniszczeniem. W przypadku wi kszo ci bada  
materia y badawcze (transkrypcje, notatki, zdj cia, karty kodowania i in.) po ich 
opracowaniu zostaj  zapomniane i coraz rzadziej si  do nich powraca. Archiwizacja 
stanowi wi c wyzwanie, ale i pretekst, aby na nowo zaj  si  materia ami badawczy-
mi, które stanowi y pod o e wielu publikacji, a które dla innych badaczy mog  by  
ród em nowych inspiracji. 

Zasadniczym celem niniejszego artyku u jest opisanie do wiadcze  zwi zanych 
z udost pnieniem w ramach ADJ IFiS PAN kolekcji wywiadów biograÞ cznych z ro-
botnikami, zrealizowanych w latach 2001–2004 w ramach dwóch projektów badaw-
czych „Robotnicy l scy w toku transformacji” oraz „Radzenie sobie ze zmian . 
Strategie yciowe robotników po upadku realnego socjalizmu”. W artykule szczegó-
owo omówione zostaj  problemy etyczne, organizacyjne i metodologiczne, a tak e 

nowe mo liwo ci poznawcze zwi zane z tworzeniem dost pnego dla celów nauko-
wych zbioru wywiadów biograÞ cznych. Omawiane do wiadczenia maj  na gruncie 
polskim charakter pionierski, poniewa  prezentowany tu projekt jest jedn  z pierw-
szych archiwizowanych kolekcji danych w ramach ADJ IFiS PAN. 

Tekst rozpoczyna krótkie omówienie opracowywanej przez autorów kolekcji ma-
teria ów z bada  l skich nad robotnikami. Scharakteryzowany zosta  proces zbiera-
nia danych, ich specyÞ ka oraz mo liwe pola ich wykorzystania do bada  empirycz-
nych. Nast pnie, poddane dyskusji s  problemy etyczne i praktyczne archiwizacji 
zebranego materia u, a tak e sposoby ich przezwyci ania w ramach opisywanego 
przedsi wzi cia jako cz ci ADJ IFiS PAN. Nasze do wiadczenia odnosimy do ist-
niej cych w literaturze przedmiotu dyskusji o dylematach gromadzenia i udost pnia-
nia danych jako ciowych. 

Badania l skie i kolekcja wywiadów biograÞ cznych z robotnikami 

Tekst dotyczy archiwizacji kolekcji wywiadów biograÞ cznych z robotnikami, 
zebranych przez jednego z autorów (Adama Mrozowickiego) wraz ze studentami 
w latach 2001–2004 w czterech historycznych regionach l ska: na Dolnym l sku, 

l sku Opolskim, l sku Cieszy skim, Górnym l sku, oraz na obszarze Zag -
bia D browskiego. Realizacja opisywanego przedsi wzi cia badawczego we wska-
zanym czasie wpisywa a si  w nurt bada  nad do wiadczeniami biograÞ cznymi, 
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strategiami yciowymi i wiadomo ci  spo eczn  robotników w okresie transforma-
cji po 1989 roku w Polsce i na l sku (por. m.in. Dunn 2004; Gardawski 1997; Hardy 
2009; Latoszek 1994; Meardi 2000; Ost 2007; Swad ba 2007; Szczepa ski 2002; 
Wódz red. 1998). W badaniach tych podejmowano próby ukazania niejednorodne-
go w swoim przebiegu procesu transformacji zbiorowo ci robotniczych. Wielowy-
miarowe podej cie odró nia o je od medialnego obrazu robotników i ich zwi zków 
zawodowych (por. Kozek 2003), a tak e od sposobu prezentacji postsocjalistycznej 
klasy robotniczej w cz ci analiz socjologicznych. 

W okresie pa stwowego socjalizmu nawet nominalne zainteresowanie robotni-
kami mog o „nobilitowa  w oÞ cjalnej skali warto ci, jako przejaw zwi zku z si ami 
post pu” (Kurcz 1992: 10). Transformacja systemu politycznego i ustroju gospodar-
czego w 1989 roku zasadniczo zmieni y sytuacj . W do  wyrazistej ocenie Davida 
Osta (2007: 50), dla „wi kszo ci przedstawicieli nauk spo ecznych robotnicy najwy-
ra niej »liczyli si « tylko jako potencjalna przeszkoda dla demokratyzacji”. Robot-
nicy przemys owi, z piedesta u ideologicznie dowarto ciowanej klasy dominuj cej, 
zepchni ci zostali na pozycje „klasy przegranej” (Gilejko 2001), zyskuj c przy tym 
miano jednej z „barier” transformacji. Jak pisa  – by  mo e z pewn  przesad  – Ma-
rek Latoszek (1994: 108), ewolucj  podej cia w cz ci bada  nad robotnikami opi-
sa  mo na w kategoriach przej cia od modyÞ kowanej metodologii marksistowskiej 
„klasy dla siebie”, poprzez Þ lozoÞ  etosu Solidarno ci „klasy kulturowo-politycznej 
in statu nascendi”, do doktryny neoliberalnej „klasy populistycznej”.  Socjologicz-
ny obraz zbiorowo ci robotniczych w okresie przemian po 1989 roku nie by  jed-
nak nigdy jednoznaczny. Niektóre z wcze niejszych bada  l skich sugerowa y na 
przyk ad, e brakowi „otwarto ci mentalnej”, fatalizmowi, roszczeniowo ci i l ko-
wi przed przysz o ci  w rodowiskach górniczych na l sku (Faliszek i in. 2001) 
towarzysz  znacz ce zasoby kapita u spo ecznego (silne wi zi rodzinne, zaufanie, 
normy wzajemno ci), które mog  by  „ ród em wsparcia spo ecznego dla wspólnot 
do wiadczaj cych transformacji spo ecznej” (Wódz red. 1998: 174). W badaniach 
ogólnopolskich, cz  badaczy, w tym mi dzy innymi Juliusz Gardawski (1997), 
wskazywa a na dominacj  „umiarkowanie modernizacyjnej” odmiany wiadomo-
ci spo ecznej robotników, której efektem by o warunkowe poparcie reform rynko-

wych i niewielki zasi g radykalnych form protestów przeciw restauracji kapitalizmu 
w naszym kraju. Na podstawie prowadzonych przez siebie analiz biograÞ cznych, 
Latoszek (1994: 111) sugerowa , e robotnicze strategie yciowe wyra aj  nie tyle 
dominacj  postaw roszczeniowych, ile „dialektyk  adaptowania si  do zmiany mo-
dernizacyjnej i zachowania w asnej to samo ci”.

Podj cie teoretycznej i empirycznej dyskusji z jednowymiarowymi obrazami 
spo ecznego sprawstwa i wiadomo ci spo ecznej robotników jako nowej „klasy 
populistycznej” by o równie  zasadniczym celem bada  podj tych w ramach pro-
jektów „To samo  wroc awskich robotników przemys owych w okresie transfor-
macji postkomunistycznej” (2001–2002), „Robotnicy l scy w toku transformacji” 
(2002–2004) oraz „Coping with Social Change. Life strategies of workers after the 
end of state socialism” (2004–2009). Projekty te realizowane by y przez do  d ugi 
czas, najpierw w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wroc awskiego (2001–2004), 
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a potem na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Belgia (2004–2009) (por. Mro-
zowicki 2011). Pomimo pewnej ewolucji stosowanych w nich uj  teoretycznych, 
spajaj ce je pytanie dotyczy o sposobów, w jakie przedstawiciele rodowisk robot-
niczych radz  sobie z konsekwencjami przekszta ce  systemowych w Polsce. Na 
poziomie teoretycznym postawiony zosta  problem relacji mi dzy „ustrukturyzowa-
nym” wymiarem strategii yciowych, reprezentowanym przez teori  habitusu (etosu) 
i zasobów Pierre’a Bourdieu (2005), i ich wymiarem „reß eksyjnym”, dyskutowanym 
przez Archer (2007) w ramach rozwijanego przez ni  podej cia krytyczno-reali-
stycznego. W tym sensie, projekty wykracza y poza kontekst specyÞ cznie polski 
i wpisywa y si  w trwaj c  na gruncie kulturowych bada  nad robotnikami dyskusj  
o habitusie, zasobach i reß eksyjno ci przedstawicieli klasy robotniczej (por. Adams 
2006; Devine i in. red. 2005). 

Zebrany w wyniku prowadzonych bada  empirycznych zbiór biograÞ i jest, we-
dle wiedzy autorów, jedn  z obszerniejszych kolekcji wywiadów biograÞ cznych 
z robotnikami po 1989 roku. Nie jest ona oczywi cie kolekcj  jedyn . Ostatnimi 
prowadzonymi na szerok  skal  badaniami biograÞ cznymi nad rodowiskiem robot-
niczym, z których udost pnione zosta y dane pierwotne, by  og oszony w 1981 roku 
przez Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Komitet Nauk 
Socjologicznych PAN konkurs pami tnikarski „ yciorys w asny robotnika” (por. 
Szafran-Bartoszek i in. 1996). Owocem analiz zebranych wówczas pami tników 
by a mi dzy innymi ksi ka Jacka Leo skiego (1987), a ich kontynuacj  prace La-
toszka (1994, 1999). Innymi dost pnymi danymi, na które warto zwróci  uwag , s  
opublikowane w 2003 roku obszerne fragmenty wywiadów z 70 rodzinami yj cymi 
w ubóstwie, z których cz  mo na zaliczy  równie  do rodowisk robotniczych 
i pracuj cych biednych (Tarkowska i in. red. 2003). 

Udost pniana w ramach ADJ IFiS PAN kolekcja obejmuje 174 wywiady biogra-
Þ czne zgromadzone przez Mrozowickiego oraz w ramach koordynowanych przez 
niego studenckich wicze  terenowych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wro-
c awskiego. G ówn  metod  zbierania danych by  biograÞ czny wywiad narracyjny 
(Schütze 1983). Ka dy z badanych zosta  poproszony o opowiedzenie ca ej historii 
ycia, od dzieci stwa do momentu realizacji wywiadu. Nast pnie poproszono o od-

powied  na dodatkowe pytania zwi zane z fragmentami niejasnymi b d  opowie-
dzianymi skrótowo. W ostatniej cz ci po o ono nacisk na odpowied  na pytania 
zwi zane z blokami tematycznymi analizowanymi w projekcie, je li odpowied  na 
nie nie pojawi a si  w cz ciach „biograÞ cznych”. By y to pytania zwi zane z po-
chodzeniem spo ecznym, karier  zawodow , subiektywnie odczuwanym poziomem 
ycia, aktywno ci  w czasie wolnym, dzia alno ci  w organizacjach spo ecznych 

(w tym zwi zkach zawodowych), to samo ci  klasow , orientacjami politycznymi 
i ocen  zmian po 1989 roku. 

Zebrane wywiady s  zró nicowane pod wzgl dem jako ci, oko o 60 z nich mo -
na okre li  jako dobrej jako ci wywiady narracyjne (wysoki poziom indeksykal-
no ci wypowiedzi, przedstawianie uszczegó owionych fragmentów zdarze  biogra-
Þ cznych, po czenie opowiadanych epizodów w ca o ci, por. Rokuszewska-Pawe ek 
1996: 45), pozosta e lepiej okre la  mianem wywiadów pog bionych z kompo-
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nentem biograÞ cznym. Badania zrealizowane zosta y na Dolnym l sku (przede 
wszystkim we Wroc awiu), Górnym l sku (na terenie aglomeracji górno l skiej), 

l sku Cieszy skim (przede wszystkim w Cieszynie) oraz l sku Opolskim (ca y 
teren województwa opolskiego). Ró norodno  spo eczno-kulturowa badanych hi-
storycznych ziem l skich (por. Marczak i Suleja 1993) pozwoli a na uchwycenie 
zró nicowa  rodowisk robotniczych wykraczaj cych poza specyÞ k  jednego z re-
gionów (np. Górnego l ska). Podobnie jak w wi kszo ci bada  jako ciowych na-
szym celem nie by o uzyskanie statystycznej reprezentatywno ci. W realizowanych 
badaniach historyczne ziemie l skie potraktowane zosta y przede wszystkim jako 
przypadek s u cy do szerszych dyskusji teoretycznych. 

Ze wzgl du na czas prowadzenia wywiadów, ca o  materia u podzieli  mo na 
na kolekcj  wroc awsk  (wywiady zebrane w latach 2001–2002 we Wroc awiu), 
kolekcj  l sk  (wywiady zebrane na Górnym l sku i l sku Cieszy skim oraz 
w niewielkim stopniu w innych regionach l ska w 2003 roku) oraz kolekcj  opol-
sk  (wywiady zgromadzone w 2004 roku g ównie na l sku Opolskim oraz w ogra-
niczonym zakresie na pozosta ych ziemiach l skich). W prezentowanych badaniach 
mianem robotników okre lani byli pracownicy najemni wykonuj cy prace Þ zyczne 
oraz Þ zyczno-umys owe, o ograniczonym zakresie kontroli nad procesem pracy, 
przy czym zebrano równie  narracje ograniczonej liczby brygadzistów i mistrzów. 
W próbie przewa ali m czy ni (131 przypadków), robotnicy wykwaliÞ kowani (95 
przypadków), zatrudnieni w produkcji przemys owej (107 wywiadów), górnictwie 
(16 wywiadów) oraz, w mniejszym stopniu, w us ugach (35 wywiadów) i budownic-
twie (15 wywiadów). Zebrane narracje reprezentuj  trzy zasadnicze kohorty wieko-
we robotników: (a) 35 lat i mniej w momencie realizacji wywiadu – 56 przypadków; 
(b) 36–49 lat – 95 przypadków; (c) 50 lat i wi cej – 23 przypadki. 

Wszystkie wywiady by y w ca o ci nagrywane na ta my magnetofonowe. Nagra-
nia audio zachowa y si  jednak jedynie dla 49 wywiadów. Istniej  natomiast elektro-
niczne transkrypcje wszystkich 174 wywiadów. W wersji oryginalnej, przed archiwi-
zacj  obejmowa y one równie  (1) autorskie kodowanie wywiadów (dla wi kszo ci 
przypadków); (2) podstawowe informacje o Þ rmach, w których zatrudnieni byli ba-
dani (wielko  zatrudnienia, forma prawna); (3) informacje o kontek cie realizacji 
wywiadów. Poza materia ami zgromadzonymi we Wroc awiu w latach 2001–2002, 
na etapie transkrypcji wywiady nie zosta y poddane anonimizacji. Nie zachowa y si  
równie  kontakty do zdecydowanej wi kszo ci naszych rozmówców. Doda  mo na, 
e wi kszo  wywiadów zosta a zebrana dzi ki pomocy Þ rm1, znacznemu zaanga-
owaniu zwi zków zawodowych (NSZZ Solidarno , WZZ Sierpie  ‘80 i organiza-

cje zak adowe nale ce do OPZZ) oraz prywatnym kontaktom studentów bior cych 
udzia  w badaniach. 

1 Zdecydowana wi kszo  Þ rm odmówi a jednak pomocy w realizacji bada  – na przyk ad 
w trakcie bada  na Opolszczy nie, na 90 wys anych faksów, listów i e-maili, uzyskano zaledwie 
kilka odpowiedzi.
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Pola wykorzystania kolekcji wywiadów z robotnikami 
w badaniach spo ecznych 

Jednym z atutów archiwizacji danych jako ciowych jest mo liwo  ich ponow-
nego u ycia. Zebrane w ramach bada  l skich wywiady biograÞ czne zosta y jak 
dot d wykorzystane przez autora przede wszystkim do analiz problemów spraw-
stwa i to samo ci spo ecznej robotników oraz ich pami ci zbiorowej (Mrozowicki 
2011). Zebrane dane stanowi y równie  istotny materia  empiryczny w badaniu to -
samo ci zak adowych liderów zwi zkowych oraz strategii rewitalizacji zwi zków 
zawodowych (Mrozowicki i Van Hootegem 2008; Mrozowicki 2009, Mrozowicki 
i in. 2010). Wywiady pos u y y równie  do analiz robotniczych karier zawodowych 
i porównania ich kszta tu z do wiadczeniami ludzi biznesu (Domecka i Mrozowic-
ki 2008). We wszystkich wymienionych badaniach zastosowano metodologi  teorii 
ugruntowanej (Glaser i Strauss 2009) oraz niektóre narz dzia warsztatu analizy bio-
graÞ cznej autorstwa Schützego (1983). W bardzo ograniczonym zakresie wykorzy-
stano inne metody analizy danych. 

Zastanawiaj c si  nad mo liwo ci  powtórnego wykorzystania zawartych w ko-
lekcji danych, mo na wskaza  na co najmniej kilka kierunków ich ponownej ana-
lizy. Warto zwróci  uwag  na czas, w jakim by y one gromadzone oraz wykorzy-
stywan  metod  bada . BiograÞ czne wywiady z robotnikami stanowi  „zapis stanu 
wiadomo ci konkretnych ludzi, w konkretnym czasie, w konkretnej sytuacji” (Fi-

lipkowski 2005: 34), a wi c maj  niezwyk  warto  historyczn . S  one dokumen-
tem transformacji, fragmentem historii mówionej Polski opowiedzianej z perspek-
tywy klasy spo ecznej, która po 1989 roku uleg a bardzo g bokim przemianom, 
marginalizacji i fragmentaryzacji. Dokumentuj  okres sprzed przyst pienia Polski 
do Unii Europejskiej, czas najwy szego po 1989 roku bezrobocia (przypadaj cego 
na lata 2002–2004), a zarazem moment graniczny, po którym nast pi a masowa 
migracja Polaków za granic , powrót do w adzy rodowisk postsolidarno ciowych 
oraz przyspieszony, a  do okresu globalnego kryzysu w 2008 roku, wzrost gospo-
darczy. To tak e okres wej cia na rynek pracy wy u demograÞ cznego lat osiem-
dziesi tych, dla którego pami  realnego socjalizmu by a ju  tylko wspomnieniem 
z okresu dzieci stwa. 

Dane jako ciowe s  niemal zawsze „nadmiarowe w stosunku do pyta , jakie 
postawi  wobec nich badacz, który je zgromadzi  i zanalizowa ” (Filipkowski 2005: 
34). Piotr Filipkowski (2005) podaje szereg przyk adów powtórnego wykorzystania 
takich danych, odwo uj c si  do analiz brytyjskiego historyka spo ecznego, Paula 
Thompsona, który korzysta  mi dzy innymi z notatek Beatrice Webb z ko ca XIX 
wieku. Bardzo istotne w dyskusji o wiadomo ci spo ecznej brytyjskich robotników 
by y badania Fiony Devine (1992), która powtórnie przeanalizowa a zebrane w la-
tach sze dziesi tych w Luton dane zespo u Johna Goldthorpe’a, kwestionuj c pod-
stawow  dla niego tez  o „prywatyzacji” robotniczych stylów ycia i to samo ci. 
Przyk adem powtórnego wykorzystania danych biograÞ cznych z wywiadów z robot-
nikami w Polsce s  wspomniane ju  biograÞ czne badania panelowe Latoszka (1994, 
1999), a robotniczych autobiograÞ i – ksi ka Leo skiego (1987). 
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Zgromadzone wywiady biograÞ czne z robotnikami daj  nie tylko mo liwo  
„oddolnego” odczytania najnowszej historii spo ecznej Polski i regionów l skich, 
a przez to pokazania spo ecznych „zysków” i „strat” dokonanej transformacji syste-
mowej. Ze wzgl du na „nadmiarowo ” zawartych w narracjach informacji oraz ich 
wysok  indeksykalno , mo liwe jest równie  ich wykorzystanie w celu analizy pro-
blemów badawczych, które nie stanowi y przedmiotu bezpo redniego zainteresowa-
nia autorów w momencie zbierania danych. Zebrane wywiady mo na analizowa  te-
matycznie, koncentruj c si  na informacjach zawartych zarówno w spontanicznych, 
jak i ustrukturyzowanych cz ciach wywiadów. Te ostatnie oparte by y na dyspozy-
cjach dotycz cych wybranych sfer aktywno ci yciowej robotników. Dotyczy y one 
takich kwestii, jak: (1) mobilno  geograÞ czna; (2) kariera i do wiadczenia zawo-
dowe; (3) do wiadczenia zwi zane z wykonywan  prac ; (4) do wiadczenia bierno-
ci zawodowej, bezrobocia, pracy poza formalnym zatrudnieniem; (5) subiektywne 

oceny poziomu ycia; (6) do wiadczenia edukacji szkolnej, szkole  w miejscu pracy 
oraz plany edukacyjne; (7) aktywno  w czasie wolnym na przestrzeni biograÞ i; (8) 
wspomnienia rodzinne i wi zi rodzinne; (9) wi zi spo eczne w pracy, kontakty ze 
wspó pracownikami i kadr  zarz dzaj c ; (10) aktywno  spo eczna i zwi zkowa 
oraz zwi zane z ni  wspomnienia z PRL; (11) identyÞ kacje klasowe i opisy cha-
rakterystyk „ludzi takich, jak badani” oraz ludzi znajduj cych si  „ni ej” i „wy ej” 
od nich w hierarchii stratyÞ kacyjnej; (12) orientacje polityczne; (13) identyÞ kacje 
regionalne ze l skiem; (14) ca o ciowa ocena zmian w yciu codziennym w po-
równaniu z PRL-em. 

Bior c pod uwag  ró norodno  pól tematycznych, wskaza  mo na, mi dzy in-
nymi, na mo liwo  wykorzystania danych do bada  nad to samo ci  regionaln  na 

l sku, to samo ci  klasow  robotników, robotniczymi stylami ycia i wiadomo-
ci  polityczn , a tak e do analiz wczesnej fazy procesów prekaryzacji zatrudnienia 

oraz bada  nad wybranymi kategoriami zawodowymi robotników (np. w górnictwie, 
hutnictwie czy us ugach). Wi kszo  wspomnianych problemów by a ju  analizo-
wana w badaniach l skich, ogólnopolskich i mi dzynarodowych, z których cz  
przywo ano w poprzedniej cz ci artyku u. Wydaje si  jednak jasne, e powrót do 
wskazanych tematów przy wykorzystaniu nowych róde  danych mo e przynie  
znacz ce poznawczo rezultaty, co stanowi zreszt  o sensie istnienia archiwów da-
nych jako ciowych w innych krajach (Filipkowski 2005). 

Reinterpretacja danych mo e by  dokonywana przy u yciu innych metod ni  
te stosowane przez inicjatora bada  (Palska 2005: 14). Mo na by tutaj wspomnie  
chocia by o analizie dyskursu (por. Ripley 2010), a tak e przeprowadzeniu bardziej 
systematycznych analiz z wykorzystaniem technik opracowanych przez Schützego, 
w tym mi dzy innymi analizy sekwencyjnej (por. Schütze 2012). Analizie mo e pod-
lega  wywiad jako interakcja pomi dzy badaczem a jego rozmówc  (Abell i Myers 
2011), ró ne poziomy kontekstów wywiadu, j zykowe relacje pomi dzy zadawa-
nymi pytaniami a odpowiedziami oraz relacje badacz–badany. Wywiady stanowi  
mog  tak e cenne ród o do prowadzenia warsztatów metodologicznych. Bior c pod 
uwag , e wywiady w kolekcji opolskiej oraz l skiej prowadzone by y w wi k-
szo ci przez studentów, mo na przeanalizowa  sposoby realizacji wywiadów i ich 
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wp yw na narracj  i otwarto  rozmówców. Jest to szczególnie ciekawe ze wzgl du 
na istniej ce pomi dzy badanymi i studentami ró nice wieku, posiadanych zasobów 
(kapita u symbolicznego i kulturowego), a cz sto równie  odmienn  to samo  et-
niczn  (w przypadku wywiadów z rdzennymi l zakami). 

Wyzwania etyczne archiwizacji danych jako ciowych

Wielo  obszarów badawczych, w których mo liwe jest ponowne wykorzystanie 
zebranych danych, stanowi a podstawowy argument na rzecz ich archiwizacji w ra-
mach ADJ IFiS PAN. Jednak od pocz tku planom ich opracowania i udost pnienia 
towarzyszy y liczne dylematy etyczne. Sceptycy archiwizacji podnosz  argumen-
ty dotycz ce zarówno etycznych jak i metodologicznych wyzwa  takiego przed-
si wzi cia. Natasha S. Mauthner, Odette Parry i Kathryn Backett-Milburn (1998) 
uwa aj , e badania jako ciowe nie s  odpowiednie dla tego typu dzia a , poniewa  
korzystanie z archiwizowanych danych jest niezgodne z interpretatywn  i reß ek-
syjn  natur  jako ciowego paradygmatu badawczego. Dla niektórych ograniczenie 
stanowi ju  sama sytuacja wywiadu postrzeganego jako szczególna relacja oparta na 
prywatno ci, emocjonalno ci, intymno ci oraz wra liwo ci (Kuula 2010: 14). Zwra-
ca si  tutaj uwag  na unikatowo  najwa niejszej dla zrozumienia wywiadu relacji 
badacz–badany, której nie mo na w aden sposób odtworzy . Podnoszony jest ar-
gument o niemo liwo ci w a ciwej interpretacji i ponownego u ycia bada  przez 
badacza, który nie znajdowa  si  w sytuacji wywiadu. 

Argument ten wydaje si  cho  cz ciowo nietrafny, bior c pod uwag  podzia  
pracy przy wielu projektach badawczych, który powoduje, e wielu badaczy nie 
uczestniczy we wszystkich etapach bada  i cz sto nie prowadzi samodzielnie wy-
wiadów, a mimo to dokonuje ich analizy i interpretacji. Zapoznaj c si  z transkrypcj  
b d  nagraniem audio wywiadu, badacz, który nie by  bezpo rednio zaanga owany 
w zbieranie danych, jest w stanie dostrzec nowe aspekty, a jego interpretacja mo e 
stanowi  uzupe nienie dla tej dotychczas wypracowanej. W badaniach biograÞ cz-
nych grupowa dyskusja nad wywiadami wydaje si  nawet niezb dna, bior c pod 
uwag  ryzyko emocjonalnego zaanga owania si  osoby przeprowadzaj cej wywiad 
w sytuacj  rozmówcy. Przyk adem mo e by  stosowana cz sto w ramach takich 
bada  praktyka panelu interpretacyjnego (Wengraf 2013)

O ile wspomniane powy ej w tpliwo ci cz ci badaczy nie pojawi y si  podczas 
podejmowania decyzji o archiwizacji opisywanych tutaj bada , o tyle te dotycz ce 
etycznych zobowi za  by y d ugo dyskutowane. Jednym z najwi kszych dylematów 
by a kwestia anonimowo ci oraz mo liwo ci udost pniania danych bez wiedzy osób 
badanych. Czy mo na udost pni  ca o  transkrypcji lub, co bardziej kontrowersyj-
ne, nagranie audio? Czy nale y odszuka  badanych i ponownie uzyska  ich zgod ? 
Louise Corti (2011), opisuj c standardy wypracowane w ramach projektu Qualidata 

w Wielkiej Brytanii, zwraca uwag , e jednym z wymogów zaakceptowania danych 
do archiwizacji jest kwestia zgody badanych. Trzeba zauwa y , e w wielu przypad-
kach ponowne dotarcie do badanych by oby niemo liwe ze wzgl du na czas, jaki mi-
n  od momentu prowadzenia bada , oraz brak danych kontaktowych. Powszechne
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w Wielkiej Brytanii formularze zawieraj ce w formie spisanej umowy wiadom  
zgod  na wywiad i okre laj ce mi dzy innymi mo liwo  i warunki archiwizacji 
zebranego materia u (por. Flick 2010: 127), s  bardzo rzadko stosowane w Polsce. 
Nie by y one wykorzystywane równie  w omawianych tutaj badaniach l skich nad 
robotnikami, cho  ka dorazowo przeprowadzenie wywiadu poprzedza o opisanie 
projektu bada , zapewnienie o naukowych celach zbierania danych oraz uzyskanie 
zgody na nagrywanie i transkrypcj  wywiadów. Zgoda na przepisanie wywiadów 
i wykorzystanie ich w badaniach rodowisk robotniczych na l sku wyra ana by a 
przez badanych ustnie. Nie uzyskano natomiast wyra nej zgody na archiwizacj  wy-
wiadów, gdy  w momencie realizacji bada  nie tylko nie istnia o archiwum danych 
jako ciowych w Polsce, ale i nie przewidywano, e takie przedsi wzi cie b dzie 
mia o miejsce. 

Próby zmierzenia si  z tak wa nymi dylematami uwidoczniaj  nowatorstwo ar-
chiwizacji oraz niewielk  instytucjonalizacj  praktyk gromadzenia i udost pniania 
danych w Polsce. Wspominany ju  Kodeks Etyki Socjologa PTS mówi wprawdzie, 
e udzia  w badaniach opiera  powinien si  na „dobrowolnej i wiadomej zgodzie 

badanych” (pkt. 9), a badani powinni zosta  poinformowani o mo liwo ci wykorzy-
stania zebranych od nich danych przez innych badaczy (je li mo liwo  taka istnieje, 
pkt 11), ale nie sprecyzowano tu formy uzyskiwania wiadomej zgody. Zdobywaj c 
akceptacj  rozmówcy na przeprowadzenie wywiadu i jego nagranie, zwykle nie in-
formuje si  go o mo liwo ci archiwizacji i udost pniania danych, poniewa  zazwy-
czaj badacz nie bierze pod uwag  takiej ewentualno ci. Po analizie danych dzieli 
si  on w publikacjach jedynie w asnymi wnioskami, nie ujawniaj c w ca o ci ich 
róde . Dla ilustracji niektórych twierdze  publikowane s  tylko fragmenty trans-

krypcji wywiadów, ale w a ciwie nigdy ich pe na tre . Je li zgoda rozmówcy nie 
jest zachowana na pi mie b d  w nagraniu, badacz powinien pami ta , jakiej formu-
y u ywa , pytaj c o ni  badanych. Czy je li zapewnia , e nagranie b dzie dost pne 

tylko dla niego, ma prawo udost pni  je w celach naukowych? I z drugiej strony, 
czy wymaganie od badanych pisemnej zgody na realizacj  wywiadu i archiwizacj  
zebranych danych nie zniweczy oby cz ci przedsi wzi  badawczych, opartych na 
d ugotrwa ym budowaniu zaufania mi dzy uczestnikami badania, nie za  biurokra-
tycznych procedurach? 

Niektórzy stoj  na stanowisku, e je li badany wyrazi  zgod  na wywiad, to 
wszelkie wykorzystanie zebranych materia ów do celów naukowych nie amie umo-
wy poufno ci, nie jest wi c konieczne odszukiwanie rozmówców i ponowne uzy-
skiwanie zgody na archiwizacj . Poufno  oznacza aby tu nie tyle tajemnic , ale 
umow  zak adaj c , e osobiste informacje umo liwiaj ce identyÞ kacj  nie powin-
ny by  przekazywane i prezentowane mediom, urz dnikom administracyjnym b d  
podmiotom maj cym bezpo redni wp yw na ycie rozmówców. Arja Kuula (2010) 
przytacza badania, w których na temat udost pniania danych rozmawiano z osobami 
bior cymi wcze niej udzia  w badaniach spo ecznych. Ich wypowiedzi wskazuj , e 
nie mia y one nic przeciwko ponownemu u yciu zebranego materia u, a cz  wy-
kazywa a nawet zdziwienie b d  irytacj  konieczno ci  ponownego wyra ania zgo-
dy. Podobne do wiadczenia opisywane s  w przypadku funkcjonowania Qualidata. 
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Wi kszo  rozmówców, do których zwracano si  w celu uzyskania zgody na archi-
wizacj , zgadza a si , dostrzegaj c pozytywny wp yw bada  na rozwój spo ecze -
stwa (Corti, Day i Backhouse 2000). Badani uwa ali tak  praktyk  za uzasadnion , 
gdy  dawa a im ona mo liwo  osobistego wk adu w nauk . Co ciekawe, dla cz ci 
badanych wywiad nie jest zawsze relacj  tak intymn  i prywatn , jak mo e si  wyda-
wa . Jest to raczej swego rodzaju interakcja instytucjonalna (Kuula 2010:16), nawet 
je li pojawiaj  si  w jej trakcie osobiste i emocjonalne wypowiedzi. Wywiad nie jest 
wi c traktowany zawsze jako sekretna umowa daj ca badaczowi mo liwo  „jed-
norazowego” wykorzystania zebranych przez siebie informacji (Kuula 2010: 12). 

Opieraj c si  na do wiadczeniach innych badaczy oraz maj c wiadomo  cza-
soch onno ci, a w wielu przypadkach braku mo liwo ci ponownego skontaktowania 
si  z badanymi, zrezygnowali my z ponownego uzyskiwania zgody w ród rozmów-
ców. Dokonano, opisanej bardziej szczegó owo w kolejnej cz ci artyku u, anonimi-
zacji transkrypcji wywiadów i materia ów dodatkowych (portretów biograÞ cznych), 
a tak e skorzystano z rozwi za  maj cych na celu ochron  danych osobowych ba-
danych wypracowanych w ramach Archiwum Danych Jako ciowych. Bior c pod 
uwag , e dost p do ADJ IFiS PAN odbywa si  drog  internetow , istotne by o 
wprowadzenie zabezpiecze  gwarantuj cych ochron  prywatno ci i anonimowo ci 
rozmówców. Dotyczy o to przede wszystkim nagra  audio, które w odró nieniu od 
transkrypcji, nie uleg y anonimizacji. 

Nagrania wywiadów zazwyczaj nie s  ujawniane i przekazywane, g ównie ze 
wzgl du na trosk  o to samo  rozmówców. Z drugiej jednak strony stanowi  one 
pierwotny materia  badawczy – zapis s ów, emocji oraz kontekstu. Transkrypcje s  
wobec nich wtórne, a cz sto niedok adne b d  modyÞ kowane przez osob  prze-
pisuj c  wywiad, która mo e pomin  cz  wypowiedzi, uznaj c je za nieistot-
ne. Transkrypcje zawsze stanowi  pewn  interpretacj . Bez dok adnych zapisków 
o przerwach, zmianach intonacji oraz okazywanych emocjach, nie oddaj  one w pe -
ni sytuacji wywiadu. W tym sensie, dost p do nagra  daje mo liwo , aby na nowo 
odda  g os rozmówcom, którzy wspó tworz  badania. Z technicznego punktu widze-
nia mo liwa jest anonimizacja materia ów audio, jednak e jest to nie tylko bardzo 
kosztowne, ale i niesie za sob  ryzyko zniekszta cenia danych (Corti 2000). 

W procesie archiwizacji danych nieustannie mierzymy si  z obawami, czy po-
tencjalni badacze uszanuj  anonimowo  badanych i w swoich analizach ukryj  ich 
dane osobowe. Rozwi zanie wypracowane w ramach ADJ IFiS PAN przesuwa cz  
odpowiedzialno ci za wykorzystanie danych na osob  korzystaj c  ze zgromadzo-
nych zbiorów. Jest to rozwi zanie podobne do tego zastosowanego w Deutsches 
Gedächtnis, gdzie ka dy u ytkownik zobowi zuje si  na pi mie do anonimizacji 
wykorzystywanych danych w publikacjach. W przypadku ADJ, u ytkownicy podpi-
suj  zobowi zanie do:

„niekopiowania i nieprzekazywania innym osobom lub instytucjom udost pnionych ma-
teria ów (...), do zachowania w tajemnicy danych osobowych zawartych w tych materia ach 
(...), do przekazania Archiwum Danych Jako ciowych przy IFiS PAN informacji na temat (...) 
publikacji, w których wykorzystane zostan  udost pnione...materia y oraz (...) w przypadku pu-
blikacji (...) do nieumieszczania danych identyÞ kuj cych osoby badane”
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Jednocze nie u ytkownicy ADJ deklaruj , e bez zgody i po rednictwa w a ci-
ciela kolekcji nie b d  nawi zywa  kontaktów z osobami udzielaj cymi wywiadów. 
Nale y podkre li , e zobowi zanie takie opiera si  przede wszystkim na relacji 
zaufania mi dzy ADJ, w a cicielem danych (w tym przypadku Uniwersytetem Wro-
c awskim), twórc  projektu badawczego, z którego pochodz  dane oraz ich u ytkow-
nikiem. Relacje mi dzy ADJ i w a cicielem danych s  dodatkowo sformalizowane 
w postaci przygotowywanej umowy o udost pnieniu materia ów naukowych. Pomi-
mo braku realnej kontroli nad sposobem wykorzystania danych przez u ytkowni-
ków, mo na s dzi , e przytoczone powy ej zobowi zanie oka e si  wystarczaj ce 
i adne dane wra liwe nie zostan  ujawnione i opublikowane w niezmienionej for-
mie. Wi kszo  osób korzystaj cych z ADJ to badacze i naukowcy, którzy rozumie-
j , jak wa na jest ochrona to samo ci rozmówców. Akceptuj c tre  zobowi zania, 
bior  na siebie odpowiedzialno  za wykorzystanie danych nie tylko wobec badacza 
oraz Archiwum, ale i wobec badanych (Leh 2000).

Praktyczne problemy archiwizacji

Intensywne kontakty mi dzy instytucjami i osobami zaanga owanymi w projekt 
archiwizacji danych jako ciowych to tylko jedno z wielu praktycznych wyzwa  ta-
kiego przedsi wzi cia. Nasze do wiadczenie z archiwizacj  bada  jako ciowych 
pokazuje, e proces ten powinien zosta  dobrze zaplanowany – rozpoczynaj c od 
ustalenia zakresu przekazywanych materia ów, zakresu i sposobu anonimizacji po 
zaprojektowanie architektury danych. Aktywnymi uczestnikami opisywanego pro-
cesu archiwizacyjnego byli w przypadku omawianej kolekcji autor projektu badaw-
czego (Adam Mrozowicki), osoba odpowiedzialna za przygotowanie kolekcji do 
archiwizacji (Justyna Kajta), cz onkowie zespo u ADJ i radcy prawni IFiS PAN oraz 
Uniwersytetu Wroc awskiego (w a ciciela danych). Wa n , cho  jedynie po redni  
rol , odgrywali równie  potencjalni u ytkownicy kolekcji, osoby realizuj ce wy-
wiady oraz, co oczywiste, rozmówcy, którzy stanowili etyczny i symboliczny punkt 
odniesienia dla zespo u realizuj cego projekt archiwizacyjny. 

Pierwszym, wspomnianym ju  wyzwaniem praktycznym by o wypracowanie 
konsensu co do zasad prawnych udost pniania danych przez ich w a ciciela. Warto 
w tym miejscu podkre li , e zarówno dla Uniwersytetu Wroc awskiego, jak i dla 
IFiS PAN umowa taka mia a charakter pionierski, a jej wynegocjowanie wymaga o 
du ego nak adu czasu, energii i dobrej woli ze strony zaanga owanych instytucji 
i ludzi. Sytuacj  komplikowa  status prawny ADJ IFiS PAN, które jest projektem ba-
dawczym Þ nansowanym ze rodków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 
lu no powi zanym z istniej cym Archiwum Danych Spo ecznych IFiS PAN, niepo-
siadaj cym jednak osobowo ci prawnej i odr bnego statusu organizacyjnego. Cho  
w planach IFiS PAN jest dalsza formalizacja archiwum, jego obecny status prawny 
nie przekonywa  z pocz tku w a ciciela danych do ich udost pnienia ze wzgl du na 
brak gwarancji trwa o ci udost pnionej kolekcji. 

Nast pnym problemem praktycznym by o zapoznanie si  z ogromn  ilo ci  ma-
teria u badawczego. Jest to szczególnie czasoch onne, je li archiwizacji dokonuje 
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osoba, która wcze niej nie mia a kontaktu z opracowywanymi danymi i która nie 
uczestniczy a w ich gromadzeniu. Prawdopodobnie ka dy z badaczy ma swój spo-
sób porz dkowania wywiadów oraz dokumentów, dlatego te  pierwszym krokiem 
przygotowania materia ów do archiwizacji jest przejrzenie otrzymanych folderów 
i uporz dkowanie ich zgodnie z w asnym schematem gromadzenia danych. Wa -
n  decyzj  w tym momencie by a selekcja materia ów do archiwizacji. Po dysku-
sji w zespole archiwizacyjnym postanowiono, e udost pnione zostan  nagrania, 
transkrypcje oraz, w miar  mo liwo ci, sporz dzone przez badacza portrety biogra-
Þ czne podsumowuj ce najwa niejsze wydarzenia biograÞ czne w yciu narratorów 
(dost pne dla cz ci kolekcji opolskiej oraz kolekcji wroc awskiej). Ze wzgl du na 
roboczy charakter analiz podj to decyzj  o niearchiwizowaniu bogatej kolekcji not 
teoretycznych (memos) oraz o usuni ciu z transkrypcji wywiadów autorskiego ko-
dowania badacza. 

Kolejnym wyzwaniem okaza o si  okre lenie liczby zachowanych nagra  audio. 
Wszystkie wywiady znajdowa y si  na kasetach analogowych. Niestety, wi kszo  
wywiadów nie zosta a odnaleziona b d  uleg a zniszczeniu, co pokazuje, jak wa na 
mo e okaza  si  digitalizacja, a tym samym ochrona zebranych danych. Wi kszo  
z zachowanych kaset nie by a opisana, dlatego konieczne by o przes uchanie wszyst-
kich oraz okre lenie czasu nagrania. Opisane dzia ania umo liwi y okre lenie liczby 
posiadanych materia ów i stanowi y wst p do przygotowania ich do archiwizacji. 
W konsultacji z zespo em ADJ IFiS PAN, ustalili my architektur  informacji, a wi c 
wizualn  prezentacj  danych – na stronie Archiwum dane prezentowane s  w struk-
turze drzewkowej. W g ównym folderze (Kolekcja Adama Mrozowickiego) znajduj  
si  trzy foldery odpowiadaj ce ka dej z kolekcji: wroc awskiej, l skiej oraz opol-
skiej. Ka dy z nich zawiera dwa kolejne foldery: wywiady oraz materia y dodatko-
we. Ka dy wywiad to osobny folder, w którym umieszczony jest plik z transkrypcj , 
a w przypadku cz ci rozmówców tak e nagranie audio. Portret biograÞ czny b d  
biograÞ czno-tematyczny dla ka dego z rozmówców to równie  osobny folder (por. 
rysunek 1). Ka dy z udost pnionych materia ów otrzyma  unikatow  sygnatur  za-
wieraj c  informacj  o liczbie porz dkowej w ca ym zbiorze, nazwie kolekcji, nu-
merze w ramach kolekcji oraz typie danych (nagrania audio, transkrypcje, portrety 
biograÞ czne). 

Etap polegaj cy na tworzeniu folderów i przygotowywaniu materia ów do archi-
wizacji okaza  si  najbardziej czasoch onny. Bior c pod uwag  ywio owy proces 
zbierania danych oraz ró ne techniki ich transkrybowania, konieczne by o edytowa-
nie wszystkich transkrypcji w celu ich ujednolicenia. Problem ten wi e si  tak e ze 
stopniem, w jakim ju  zosta y zanonimizowane, a jakiego wymagaj . Osoba archi-
wizuj ca stoi tutaj przed dylematem zakresu, w jakim informacje osobowe zawarte 
w wywiadach powinny zosta  ukryte. Cz  wywiadów, z pierwszej fazy bada , 
by a ju  zanonimizowana przez autora bada . Ze wzgl du na opisane w poprzed-
niej cz ci artyku u dylematy etyczne, zdecydowali my o konieczno ci poddania 
podobnej procedurze pozosta ych materia ów, przy pe nej wiadomo ci, e zasto-
sowanie jej w przypadku nagra  nie b dzie mo liwe. Proces anonimizacji polega  
przede wszystkim na zmianie imion i nazwisk, zarówno samych rozmówców, jak 
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i wszystkich osób przytaczanych w ich wypowiedziach. Zmienione zosta y te  na-
zwy miejscowo ci, ulic, szkó , zak adów pracy. Usuni to cz  noty informacyjnej 
do wywiadu zawieraj cej szczegó owe informacje o Þ rmach, w których pracowali 
badani. Zachowano natomiast styl transkrypcji (w tym ewentualne b dy stylistycz-
ne), gdy  oddaje on charakter zgromadzonego materia u. 

Rysunek 1. Struktura danych w archiwizowanej kolekcji 

Uwaga: Dla uproszczenia w sygnaturach pomini to numer porz dkowy w poszczególnych kolekcjach.

Jak ju  wspomniano, zaplanowanie zakresu i sposobu anonimizacji jest bar-
dzo wa ne. Dopiero po opracowaniu kilku wywiadów sta o si  jasne, e procedury 
zwi zane z usuwaniem danych umo liwiaj cych identyÞ kacj  rozmówców mog  
stanowi  ograniczenie, prowadz c do pozbawienia u ytkowników cz ci istotnych 
dla zrozumienia danego przypadku informacji (Moore 2012: 332). Bior c wi c pod 
uwag , e region, w jakim znajduje si  dane miasto, mo e stanowi  wa ny kontekst 
dla analizy opowie ci biograÞ cznej, w nawiasie dodawane by y kluczowe informa-
cje (np. „...w M. [mie cie we wschodniej cz ci Polski]”). Autor bada  jest w po-
siadaniu transkrypcji oryginalnych, dlatego te  w razie jakichkolwiek problemów 
i niejasno ci, mo na do nich powróci  i dokona  modyÞ kacji w udost pnionych 
materia ach. Zmianom nie ulega y nazwy miast centralnych dla poszczególnych faz 
bada : Wroc awia, Opola i Katowic. 

Do ka dego z wywiadów do czona zosta a karta archiwizacyjna, w której zna-
laz y si  najwa niejsze informacje: pseudonim rozmówcy, imi  i nazwisko osoby 
nagrywaj cej wywiad, czas trwania wywiadu, data realizacji, dost p do materia ów 
dodatkowych oraz najwa niejszy – krótki opis wywiadu. Streszczenia wywiadu opar-
te zosta y cz ciowo na istniej cych kartach kodowych wywiadu (przygotowanych 
przez autora bada ), a przy ich braku, na podstawie jego lektury. Przygotowanie s ów 
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kluczowych i streszcze  wi za o si  z interpretacj  zebranego materia u i wykorzy-
staniem kategorii analitycznych wy onionych przez badacza w trakcie analizy. W tym 
sensie w archiwizowanym materiale pozosta y wyra ne lady oryginalnych interpre-
tacji badacza. Ca o  kolekcji zosta a nast pnie poddana ponownemu sprawdzeniu, 
najpierw przez autora bada , a nast pnie przez wspó pracowników z ADJ IFiS PAN. 
Efektem zastosowanych procedur by o stworzenie wielopoziomowego zbioru da-
nych, obejmuj cego cznie ponad 450 rekordów i oko o 3000 stron transkrypcji. 

Zako czenie

Archiwizacja danych jako ciowych opisana by  mo e jako nieustanne poszuki-
wanie kompromisu mi dzy potrzeb  udost pnienia zebranych materia ów badaw-
czych w imi  przejrzysto ci warsztatu badawczego i dla dobra bada  naukowych 
w przysz o ci, a konieczno ci  ochrony badanych przed negatywnymi konsekwen-
cjami takiego typu dzia a . W polskiej socjologii udost pnianie zebranych danych 
dla innych badaczy nie jest zbyt cz ste, budzi wiele zastrze e  i kontrowersji, ska-
zuj c wiele cennych kolekcji na wieczny niebyt na „cmentarzysku danych” (Flick 
2010: 132). Jak zwraca uwag  Filipkowski (2005: 32), podj cie wysi ków archi-
wizacyjnych jest dzia aniem, które nieustannie trzeba uzasadnia  i argumentowa . 
Opisanemu w artykule przedsi wzi ciu archiwizacyjnemu towarzyszy  niemal sta y 
namys  nad relacjami mi dzy badaczami, badanymi, wytworzonymi w procesie ba-
dawczym danymi, ich istniej cymi i potencjalnymi interpretacjami, a tak e zamie-
rzonymi i niezamierzonymi konsekwencjami upublicznienia i powtórnego wykorzy-
stania danych w przysz o ci. 

Dylematy zwi zane z przechowywaniem i udost pnianiem danych biograÞ cz-
nych by y tym silniejsze, im bardziej towarzyszy a nam wiadomo  przecierania 
szlaków, przy braku jasno zdeÞ niowanych standardów metodologicznych, wzorów 
umów z w a cicielem danych i wypracowanych procedur technicznych zwi zanych 
z organizacj  kolekcji. Pewn  pomoc  s  tutaj istniej ce do wiadczenia z krajów, 
gdzie archiwizacja danych jako ciowych jest du o bardziej rozwini ta, np. z Nie-
miec czy Wielkiej Brytanii. Jednak ich bezpo rednie przeniesienie na grunt polski 
jest cz sto niemo liwe ze wzgl du na odmienny porz dek prawny, a tak e ró ni-
ce w praktyce realizacji bada  spo ecznych. Rozwi zaniem cho  cz ci dylematów 
mog oby by  wprowadzenie zasady rutynowego w czania do Þ nansowanych z pie-
ni dzy publicznych projektów badawczych wymogu uzyskiwania od badanych zgo-
dy na w czenie zebranych od nich informacji do archiwów danych jako ciowych. 
Wydaje si  jednak, e rozwi zanie takie uniemo liwia oby uzyskanie niektórych ro-
dzajów danych i mog oby zniech ca  cz  rozmówców do udzielania wywiadów, 
zw aszcza w sytuacji, gdy funkcjonowanie archiwów nie jest dla nich znane.

Omówione w artykule do wiadczenia pokazuj , e uwzgl dnienie mo liwo ci 
archiwizacji danych w momencie ich zbierania mog oby znacznie u atwi  pó niejsze 
opracowywanie kolekcji, nie tylko przez zdobywanie zgody badanych na archiwiza-
cj , ale równie  przez systematyczne porz dkowanie danych, ujednolicenie sposobu 
ich transkrypcji czy te  prowadzenie dziennika badawczego pomocnego w rozumie-
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niu kontekstu. Nie twierdzimy tutaj, e wszyscy badacze powinni by  zobligowa-
ni do udost pniania materia ów, ale wypracowanie pewnych procedur z pewno ci  
upowszechni oby to warto ciowe naukowo i historycznie przedsi wzi cie. Archi-
wum, w którym znajdowa yby si  materia y badawcze zró nicowane pod wzgl dem 
tematyki, metodologii oraz czasu ich zbierania stanowi yby nie tylko ród o inspira-
cji dla kolejnych pokole  badaczy, ale i zapis przemian polskiej socjologii. Jeste my 
przekonani, e ADJ IFiS PAN mo e w przysz o ci tak  rol  pe ni . 
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„Life Strategies of Workers in Poland’s New Capitalism” – Practical 
and Ethical Challenges of Archiving the Collection of Biographical Data

Summary

This article presents the experiences of archiving biographical interviews with workers 

carried out in three historical Silesian regions (Lower Silesia, Opole Silesia, Upper Silesia) in 

2001-2004. The dataset discussed was prepared as a part of the “Qualitative Data Archive” project 

of the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy Sciences. It consists of 174 

biographical narrative interviews. Documenting workers’ experiences during the transformation 

period in Poland, the original research engaged with the culturalist tradition within the European 

working class studies. However, the archived dataset can be reused for the purpose of addressing 

new research problems. The article tackles two kind of problems related to the preparation 

of interviews for archiving: (1) ethical problems; (2) technical and methodological problems. 

It is argued that coping with them makes it necessary to address theoretical, methodological 

and ethical challenges concerning the relationship of researchers, the researched subjects, the 

data constructed during research process, their existing and potential interpretations, as well as 

intended and unintended consequences of making the data public and its reusing in the future. 

Key words: workers; Silesia; archiving biographical interviews; qualitative research ethics; 

Qualitative Data Archive. 


