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Węgrów: miejsce pamięci 
 
 

Pamięci Izabeli Perczyńskiej  
– niezrównanej przewodniczki po dziejach, kulturze  

i życiu społecznym Węgrowa  
 

 

 

1. 

 Węgrów jest „miejscem pamięci” w podstawowym i klasycznym znaczeniu. Jest miejscem  

wspominania i miejscem wspomnień. Oznacza to, iż – po pierwsze – jest zbiorową wartością, czymś 

ważnym, akceptowanym i bliskim dla wielu ludzi. Po wtóre – jest przestrzenią działania, które 

obejmuje różne formy przypominania, rozwijania i przekazywania pamięci oraz obrazów przeszłości. 

Po trzecie wreszcie - pamięć tego miejsca i praca nad tą pamięcią w określony sposób wpływa na 

życie miasta i ludzi.  

 Pamięć o przeszłości Węgrowa i jego mieszkańców jest w różnych formach obecna we 

współczesności. Dawna i bliska historia żyje tu w indywidualnych i zbiorowych wspomnieniach, w 

życiu prywatnym i oficjalnym, codziennym i uroczystym. Jest obecna w  prywatnych domach, 

bibliotekach, szkołach, kościołach, na ulicach, cmentarzach. O przeszłości Węgrowa mówią albumy 

rodzinnych fotografii, osobiste pamiątki sięgające nawet czasów Powstania Styczniowego 1863 r., 

kronika np. organizacji harcerskiej, mówi też podwórko i zaułek pomiędzy domami, ruiny wodnego 

młyna czy ginący już ze starości jakiś napis na murze.  Są tu miejsca tragedii, i kaźni, są też miejsca 

radości i szczęścia. Nie można przy tym pominąć opowieści starszego pokolenia o tym, „jak to kiedyś 

było”, miejscowych legend, baśni i przypowieści. Pamięta się ogrody, pola i lasy, rzekę i rozległe 

równiny łąk...  

 Nie byłby Węgrów miejscem pamięci, gdyby nie żywy, aktywny i twórczy kontakt z jego 

przeszłością. Przeszłość ma tutaj swoich opowiadaczy i słuchaczy, odkrywców i dokumentalistów, 

nauczycieli i strażników. Nie idzie tu tylko o zbieranie i kolekcjonowanie „historycznych pamiątek”, 

rozpamiętywanie dni chwały i porażek, ani też bezkrytyczne uleganie iluzji Węgrowa-szczęśliwego 

miejsca na ziemi. Nie - jest to szeroki, oddolny, demokratyczny, otwarty dialog z minionym czasem. 

Kontakt ten składa się z indywidualnych, jak i instytucjonalnych wszelkich praktyk podtrzymujących i 

rozwijających pamięć o przeszłości. Uczestniczyło i uczestniczy w tym dialogu wiele osób, ludzie w 

różnym wieku, przedstawiciele różnych zawodów i orientacji społeczno-politycznych. Obok 

ponadprzeciętnych znawców lokalnej historii są i „zwykli nosiciele pamięci”. Ścierają się przy tym 

różne stanowiska i poglądy, konkurują odrębne systemy wartości, czy przeciwstawne oceny. 

Wszystko to uobecnia przeszłość. Ujawnia się ona, staje w dzisiejszym świetle. I mówi – mówi o 

ludziach, życiu i kulturze dawnego Węgrowa. Przeszłość, z którą nie nawiązuje się kontaktu, nie 

pozwala się jej mówić, odchodzi w niebyt.  

 Węgrów – miejsce pamięci ma widoczny wpływ na jego mieszkańców. Jest szkołą 

indywidualnego i społecznego życia. Informuje, kształci i wychowuje. W najszerszym wymiarze 

pomaga odpowiedzieć na fundamentalne pytanie ”skąd jestem i dokąd idę”. Pamięć o przeszłości 

ukazuje bowiem zręby zasadniczych wartości, możliwe kierunki i cele życia, co może ułatwiać 

orientację w meandrach współczesnego świata. Obok tego pamięć miejsca współkształtuje postawy i 

zachowania, uczy poznawać i rozumieć drugiego człowieka, tworzy zespół czytelnych i aprobowanych 
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symboli kulturowych, dzięki którym ludzie się porozumiewają i współpracują.  I wreszcie: węgrowska 

„lekcja pamięci”  sprawia, że ludzie „należą do siebie”, tworzą społeczność względnie zwartą 

kulturowo. Chronią i rozwijają dziedzictwo pamięci, organizując w tym celu określone instytucje, 

zagospodarowując przestrzeń miasta, podejmując różne inicjatywy edukacyjne i kulturowe – od 

klasycznych kółek zainteresowania przeszłością, po współczesne happeningi historyczne.  

 

2. 

 Jacques Le Goff, znany francuski historyk, twierdzi, iż „pojęcie pamięci jest usytuowane na 

»skrzyżowaniu dróg«”. W świetle tej tezy, skądinąd szeroko już obecnej w naukach społecznych, 

pamięć nie jest sposobem reprodukcji, jak najwierniejszego przywoływania obrazu minionych 

czasów. Wręcz przeciwnie, jest dynamicznym procesem przechowywania, wydobywania i 

aktualizowania najróżniejszych treści i obrazów minionych zjawisk. Obejmuje zarówno osobiste 

doświadczenia biograficzne,  wspólne -  grupowe czy środowiskowe - przeżycia, jak i wydarzenia o 

zasięgu ponadlokalnym, krajowym i międzynarodowym. W takim ujęciu pamięć jest złożoną i otwartą 

rzeczywistością o charakterze indywidualnym, społecznym oraz kulturowym. Na taką pamięć nikt nie 

ma i nie może mieć monopolu. Nie ma bowiem jednej,  jedynie „prawdziwej” wersji minionych 

czasów. 

  

3. 

 Świat, w którym żyjemy jest „światem pamięci”, „pamięciowego zrywu”, „pamięciowej 

eksplozji”, a nawet – „tyranii pamięci”.  I nie ma w tych stwierdzeniach – może poza nadmierną  

ekspresją – przesady. Pierre Nora, francuski historyk i antropolog, początki „fali pamięci” datuje na 

połowę lat 70. XX w. Doszło wówczas, jak uważa, do ważnych zjawisk społeczno-kulturowych, które 

„uwolniły pamięć”. Wraz z upadkiem komunizmu oraz ruchem wyzwolenia i emancypacji wielu 

narodów na świecie, pamięć stała się wolna, demokratyczna, dostępna. Nie jest już tylko przypisana 

jednostkom; zbiorowości też mają pamięć. Pamięć jest istotną rzeczywistością historyczną i 

społeczną. Pełni nowe funkcje, zdobywa przywileje i prestiże, jak m.in. funkcja rewindykacyjna, 

protestacyjna, demokratyczna, integracyjna, emancypacyjna etc. Widoczny jest też rozrost „narzędzi 

pamięci” – wzrost liczby muzeów, archiwów, kolekcji, bibliotek etc.   

 Nie inaczej było w Polsce, gdzie „głębinowa fala pamięci” pojawiała się na przełomie lat 70.-

80. tamtego stulecia, tj. w początkowym etapie transformacji społeczno-politycznej, by szeroko 

zaistnieć w życiu społeczno-kulturalnym w latach 90., wraz z powstawaniem różnych instytucji 

niezależnej historii oraz dynamicznym rozwojem społecznego ruchu „powrotu do korzeni” oraz ruchu 

„małych ojczyzn”, tak bardzo widocznego zwłaszcza w środowiskach lokalnych.  

 

 

 

4. 

 W nurcie dzisiejszych prac nad „miejscami pamięci” mieści się program badawczo-edukacyjny 

„Pogwarki węgrowskie”. Przedsięwzięcie to, które współorganizował niżej podpisany, było 

realizowane w okresie od jesieni 1987 r. do wiosny 1992 r. w ramach prac Stacji Badawczej Wydziału 

Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Węgrowie. Teoretyczne podstawy programu 

opierały się na klasycznej teorii socjologicznej i pedagogicznej (F. Znaniecki, St. Ossowski, H. 

Radlińska) oraz humanistycznej historii (T. Łepkowski), akcentującej podmiotowy i twórczy udział 
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człowieka w budowaniu „miejsca życia”. Natomiast źródłem i budulcem tej pracy była pamięć o 

przeszłości. Wypracowane wtedy cele, formy i modele kulturowo-edukacyjnych działań nad 

Węgrowem – miejscem pamięci, wówczas nowatorskie i nie zawsze trafnie odczytywane, dzisiaj są 

nieledwie klasyką edukacji, animacji  oraz rewitalizacji społecznej w środowisku lokalnym. 

 Ideę, która przyświecała „pogwarkom” można określić jako „spotkanie z przeszłością” (dr 

Wolfgang Ronge, uczestnik tego projektu, kierował się innymi założeniami i realizował inne 

szczegółowe cele). Szło o to, aby wspólnie z grupą mieszkańców Węgrowa zająć się zbieraniem, 

porządkowaniem i analizowaniem śladów minionych dni. Ten ogólny zamiar łączył się z 

szczegółowymi zadaniami, jak m.in.: ochrona przed zapomnieniem tych kart przeszłości, które są 

zapisane w pamięci i doświadczeniu życiowym ludzi, odkrywanie i zespołowe weryfikowanie 

informacji-śladów pamięci, współtworzenie kręgu osób publicznie i otwarcie mówiących o własnej 

przeszłości (był to jeszcze okres politycznego monopolu naprawdę w naszym kraju), a także 

tworzenie i wzbogacanie działu „dokumentów życia społecznego” węgrowskie biblioteki im. Augusta 

Cieszkowskiego. Obok planu historycznego i kulturowego, „Pogwarki” miały zadania edukacyjne, 

nastawione na współorganizowanie życia społecznego, otwartej i nieskrępowanej przestrzeni 

obywatelskiej aktywności. 

 Współuczestnikiem prac koncepcyjnych i organizacyjnych, a także ważnym przewodnikiem po 

Węgrowie i jego różnych instytucjach była śp. Izabela Perczyńska, dyrektor biblioteki, która wówczas 

już od dwóch lat opiekowała się pracami wspomnianej stacji badawczej Uniwersytetu 

Warszawskiego. I. Perczyńska rozwinęła cele programu i trafnie osadziła je w kontekście miejscowych 

potrzeb i możliwości. Zaproponowała wiele ważnych rozwiązań organizacyjnych, m.in.  to, aby 

spotkania odbywały się w Domu Gdańskim, siedzibie biblioteki. Bez pomocy i zaangażowania I. 

Perczyńskiej, a zawsze było to wsparcie bezwarunkowe, kompetentne i serdeczne, podjęcie i 

przeprowadzenie „pogwarek” nie doszłoby do skutku. 

 

5. 

 Jesienią 1988 r. autor tych uwag miał za sobą dwa – a przed sobą, jak się okazało, trzy lata 

spotkań z Węgrowem i jego mieszkańcami. Spotkania te, zwane „pogwarkami”, co zgodnie ze 

słownikiem miało oznaczać  „poufałą rozmowę, rozmówkę, pogawędkę”, odbywały się  w każdy 

ostatni czwartek miesiąca, począwszy od godz. 17.00 Ogółem takich spotkań odbyło się 40. Terminy 

poszczególnych zebrań były podawane do publicznej wiadomości. Była to praca otwarta dla 

wszystkich; każdy uczestnik mógł mówić  o tym, co łączyło się z jego życiem i dziejami Węgrowa. 

Ogólnie zaakceptowano zasadę, iż nikt nie może nikogo zmuszać do przyjęcia własnych racji za jedyne 

i obowiązujące. Po każdym spotkaniu był opracowywany komunikat informujący o jego przebiegu i 

treściach. Była to jednocześnie zachęta do dalszego zabierania głosu na podjęty lub inny temat. Tak 

oto zbudowany był punkt wyjścia w drodze do indywidualnej  zbiorowej pamięci mieszkańców 

Węgrowa. 

 Początkowo „pogwarkowa” praca koncentrowała się wokół wybranych tematów i 

określonych epok historycznych. Wokół nich skupiały się wspomnienia, relacje, dyskusje. 

Postępowanie to ilustrują takie tematy, jak np. : Tradycja powstania 1863 r., Tajne nauczanie w 

latach 1939-1944, Armia Krajowa w Węgrowie i okolicy, Rok 1944: nadzieje i rozczarowania. Po 

upływie roku, w miejsce spotkań tematycznych została wprowadzona indywidualna perspektywa 

biograficzna. Tego rodzaju głosy przybliżały np. czyjąś pracę zawodowa, działalność społeczną, 

codzienność domową. Mówią o tym m.in. następujące tematy „pogwarek”: Wspomnienia 

nauczyciela. Relacja p. Edwarda Turniaka, Węgrowskie rzemiosło. Wspomnienia p. Władysława 
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Sobotki oraz p. Adolfa Królaka, Represje (II). Wspomnienie p. Grażyny Szcześniak, Wspomnienie p. 

Barbary Siedleckiej. 

 Obok form typowych dla pracy klubowej – spotkań, wspomnień i dyskusji – w ramach 

„pogwarek” organizowano także wycieczki, których trasy prowadziły śladami wspomnień i relacji. 

Służyły one konfrontowaniu „żywej pamięci” z określonym terenem, miejscem czy budowlą. Takie 

zestawienie dwóch współrzędnych, „współrzędnej czasu” oraz „współrzędnej przestrzeni”, było 

źródłem wielu nowych wypowiedzi, prowadziło też do nowych pytań, inspirowało dalsze prace. 

 Bardzo ważną formą pracy wokół miejscowej pamięci były „pogwarkowe” wystawy. Temat 

pierwszej z nich brzmiał Węgrów w fotografii, drugiej – Węgrowski dom. W obu przypadkach prace 

nad wystawą zostały podzielone między kilka niewielkich zespołów. Poza rolą poznawczą, odkrywczą 

i ilustracyjną – wystawy dawały okazję do współpracy i współdziałania, były też sprawdzianem 

sprawności organizacyjnej uczestników opisywanego programu. Jeśli wziąć pod uwagę liczbę 

zwiedzających, wymienione ekspozycje wywoływały dosyć żywy i szeroki oddźwięk w środowisku. 

Cieszyły się zwłaszcza powodzeniem wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej. 

 Oryginalną i ważną formą pracy „Pogwarek węgrowskich” były - wydawane od jesieni 1989 r. 

- Węgrowskie listy, nieperiodyczne wydawnictwo, w którym zamieszczano pisane wspomnienia. 

Pierwszy zeszyt nosił tytuł Życie codzienne w Węgrowie w latach wojny i okupacji 1939-1944, drugi 

Żydzi w Węgrowie. „Listy” miały symbolicznie i faktycznie przekraczać ramy „pogwarek” i docierać do 

szerszego grona mieszkańców miasta. Że tak się stało świadczy m.in. lekcja historii, przygotowana na 

podstawie „listów” przez uczniów jednej ze szkół.  

 

6. 

   Jednym z głównych tematów „pogwarek” była pamięć o Żydach, dawnych mieszkańcach 

Węgrowa. Zagadnienie to było przedmiotem osobnych spotkań: Żydzi w Węgrowie, Żydzi w 

Węgrowie (II), Pomoc Żydom w czasie okupacji. Relacja p. Antoniego  Bielińskiego. Często też o 

pamięć o relacjach polsko-żydowskich pojawiała się przy różnych  innych tematach. Z inicjatywy 

„pogwarek” i  Biblioteki im. A. Cieszkowskiego została sporządzona odbitka kserograficzna pracy 

zbiorowej Kehilat Wengrow. Sefer Zikkaron (Gmina Węgrów. Księga pamiątkowa), wydanej w Tel 

Aviwie w 1961 r. Fragmenty tego wydawnictwa przetłumaczono na język polski. 

 Przywoływana i dyskutowana w czasie „pogwarek” pamięć o relacjach polsko-żydowskich, 

poszczególnych ludziach, wydarzeniach i miejscach, szła w parze z szerszą refleksją nad ludzką naturą, 

motywami zbrodni i zdrady, tolerancji i przyjaźni, także nad potrzebą poznania i zrozumienia 

drugiego człowieka. Nie były to łatwe rozmowy. Pamięć o przypadkach bezgranicznej pomocy 

udzielanej żydowskim sąsiadom w chwilach wojennego zagrożenia, mieszała się z informacjami o 

działaniach niegodziwych i podłych, o żerowaniu na cudzej tragedii. W czasie rozmów dochodziło do 

konfrontacji stanowisk, informacji, ocen. 

 Już tylko te zasygnalizowane rozmowy, bodaj wtedy po raz pierwszy publicznie poruszające 

problem polsko-żydowskich relacji w Węgrowie, były bardzo ważną poznawczą i moralną zdobyczą 

„pogwarek”. Było to wspólne, świadome i pogłębione spojrzenie w czasy II Rzeczypospolitej i mrok 

Holocaustu. Wysiłek ten kierował się nadrzędnym, fundamentalnym pytaniem: jak my, mieszkańcy 

Węgrowa,  zachowywaliśmy się wówczas wobec naszych żydowskich sąsiadów i jak Żydzi 

zachowywali się wobec nas? Co nas dzieliło i co nas łączyło? Z jakim bagażem doświadczeń 

opuściliśmy tamte czasy? I dlaczego powinniśmy wracać pamięcią do „żydowskiego świata”, który 

bezpowrotnie minął? 
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 W próbach odpowiedzi na te i inne pytania uczestnicy „pogwarek” dotarli do dawnych 

mieszkańców Węgrowa, aktualnie mieszkających w Izraelu. Był to krok odważny i szczery. Szło o 

współpracę nad odtwarzaniem wspólnej polsko-żydowskiej przeszłości miasteczka. Kilka wspomnień 

tych osób, nadesłanych na adres „pogwarek” sprawiło, że doszło wtedy do jakże ważnej, w jakimś 

sensie oczyszczającej konfrontacji dwóch perspektyw i dwóch pamięci. W wypowiedziach tych 

informacje o przedwojennych polsko-żydowskich antagonizmach i zatargach mieszały ze 

wspomnieniami dobrego sąsiedztwa, koleżeństwa i przyjaźni. Z najwyższym uznaniem mówiono o 

bohaterskich mieszkańcach Węgrowa i okolicy, którzy nie bacząc na grożące niebezpieczeństwo nieśli 

Żydom pomoc i ratowali im życie.  

 W zasygnalizowane tu tylko prace szczególnie zaangażowała się m.in. mieszkanka Jerozolimy 

Zipora Shapiro. W liście z dn. 6 VI 1991 r. do autora tych uwag napisała m.in.: „Załączam tu 5 listów 

pisanych przez byłych węgrowiaków. Te listy zostały napisane dwa lata temu. Nie byłam pewna, czy 

je posłać, bo nie chciałam sprawić nieprzyjemność tym Polakom, co rzeczywiście okazali współczucie 

z okropnym losem Żydów w Polsce (…) Proszę o wybaczenie od tych Polaków, którzy się obrażą, albo 

będzie im nieprzyjemnie czytać te listy”. Gdy w 1994 r. piszący te słowa miał okazję w rozmawiać z p. 

Shapiro w Jerozolimie, usłyszał wiele ciepłych słów o przywiązaniu i sympatii do Węgrowa, o miłych 

chwilach nauki w miejscowym gimnazjum. 

 „Pogwarki węgrowskie” dając wgląd w polsko-żydowską przeszłość, ukazując to, co zbieżne i 

co różne w pamięci przedstawicieli obydwu narodów, rozszerzyły topografię Węgrowa-miejsca 

pamięci. Dzięki temu otworzyła się nowa, ważna, często wcześniej niedostrzegana i pomijana 

perspektywa poznawania historii sąsiadów i historii własnej. O tym, jak przebiegał trudny proces 

docierania do tej szczególnej odmiany „pamięci miejsca” i jak starano się przepracowywać, 

analizować uzyskane informacje, mówi – przywołane  tu dla przykładu -  oryginalne sprawozdanie z 

„pogwarek” Żydzi w Węgrowie (II) (zob. Załącznik do niniejszego tekstu). 

 

*   *   *  

  

 W świetle naszkicowanego obrazu „Pogwarek węgrowskich”, rozumianych jako projekt 

społeczno-edukacyjnej pracy w środowisku lokalnym, określenie „miejsce pamięci” staje się 

względnie konkretne i jasne. Węgrów – miejsce pamięci jest realnym, historyczno-społecznym 

fenomenem, który lokuje się w przestrzeni wyznaczonej trzema zasadniczymi punktami: człowiek – 

środowisko życia – lokalna i ponadlokalna historia. Przebieg „pogwarek” ukazuje sposoby docierania 

do tego fenomenu, do indywidualnych przeżyć i wspomnień oraz sposób organizowania licznych, 

często niespójnych informacji w względnie zorganizowaną całość, jaką jest wspólna, zbiorowa 

pamięć. Z kolei struktura i treść „miejsca pamięci” odsłania system wartości i znaczenia, jakie ludzie 

nadają poszczególnym składnikom świata, w którym żyją. Jest to konstrukcja mozaikowa, 

niejednorodna, dynamiczna, ale szczególnie ważna w życiu środowiska. Mówi o związkach, które 

łączą człowieka z jego światem, tworzą poczucie wspólnoty i współdecydują o ludzkiej tożsamości.  

„Pogwarki węgrowskie” dowiodły, że miejsca pamięci dysponują dużymi możliwościami 

edukacyjnymi, aktywizującymi i emancypacyjnymi. Jest to edukacja nieformalna, demokratyczna, 

bezpośrednia. Nie ma tu podziału na uczniów i nauczycieli. Wszyscy są tu uczestnikami zbiorowej 

lekcji pamięci. Węgrów-miejsce pamięci jest miejscem dla wszystkich i dla każdego. 
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