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ZAK£ADU HISTORII GOSPODARCZEJ, DEMOGRAFII I STATYSTYKI INSTYTUTU

HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WROC£AWSKIEGO I KATEDRY HISTORII
GOSPODARCZEJ AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROC£AWIU

(POLANICA-ZDRÓJ, 21�23 IX 2007 R.)

Polska Rzeczpospolita Ludowa jaka by³a � ka¿dy widzia³. Tak przynajmniej s¹dzi wiêkszo�æ do-
ros³ych Polaków. W ich pamiêci utkwi³ obraz Polski realnego socjalizmu: pañstwa wielu paradoksów,
niewydolnej gospodarki, wszechobecnych �uk³adów�, sowieckiej �przyja�ni� i w³adzy tyle¿ karyka-
turalnej, co gro�nej w swej samowoli. Na tych przes³ankach opieraj¹ siê sentymenty i resentymenty
wobec Polski Ludowej. Z naukowego punktu widzenia miniony etap historii naszego kraju poddawa-
ny jest analizie najczê�ciej przez pryzmat dzia³añ aparatu represji, aktywno�ci opozycji lub socjolo-
gicznej interpretacji postaw spo³ecznych. Inne obszary ¿ycia w PRL-u w³a�ciwie umykaj¹ obserwa-
cji uczonych. Jedn¹ z takich zapomnianych sfer jest kreowana przez ówczesne pañstwo gospodarka
z jej centralnym planowaniem, �czarnym rynkiem� i absurdalnymi � choæ mieszcz¹cymi siê w ramach
ideologicznych tez � decyzjami.

Gospodarczemu aspektowi historii Polski Ludowej by³a po�wiêcona konferencja naukowa Go-
spodarka i spo³eczeñstwo w czasach PRL-u � zorganizowana przez Zak³ad Historii Gospodarczej,
Demografii i Statystyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroc³awskiego i Katedrê Historii Go-
spodarczej wroc³awskiej Akademii Ekonomicznej. Odby³a siê ona w Polanicy-Zdroju w dniach
21�23 IX 2007 r. przy udziale 38 referentów z Polski i zagranicy.

Polanicka konferencja stanowi³a kontynuacjê rozpoczêtego w 2006 r. cyklu Wroc³awskich Spo-
tkañ z Histori¹ Gospodarcz¹. Pierwsze tego rodzaju spotkanie � po�wiêcone problematyce badañ hi-
storycznych nad spo³eczeñstwem i gospodark¹ � zorganizowane przez wspomniane ju¿ wroc³awskie
placówki badaj¹ce historiê gospodarcz¹, odby³o siê we Wroc³awiu jesieni¹ 2006 r. Referaty przygo-
towane na tê konferencjê zosta³y opublikowane jeszcze w tym samym roku w ksi¹¿ce Spo³eczeñstwo
i gospodarka w badaniach historycznych, dokonania i perspektywy. W 60-lecie polskich badañ sta-
tystycznych i gospodarczych na Dolnym �l¹sku, wydanej pod redakcj¹ El¿biety Ko�cik i Tomasza
G³owiñskiego. Praca ta stanowi swego rodzaju bilans otwarcia w poszukiwaniach nowych kierun-
ków badawczych w historii gospodarczej, a tak¿e skutecznych metod jej popularyzacji.

Obrady w Polanicy-Zdroju otworzy³ Marek Cetwiñski wyk³adem Dzieñ powszedni jako problem
historiograficzny. Celowo wybrany na pocz¹tek konferencji temat wypowiedzi mia³ podkre�liæ zna-
czenie i wagê badañ nad codzienno�ci¹ w pracy historyka. Referent wykaza³, na przyk³adzie historii
PRL-u, jak du¿e i nieobjête prac¹ badawcz¹ s¹ obszary historii materialnej i dziejów zwyk³ego cz³o-
wieka.

Pierwszy dzieñ polanickiego sympozjum po�wiêcony by³ omówieniu zagadnieñ zwi¹zanych
z pocz¹tkami peerelowskiej gospodarki. Zaprezentowano 11 odczytów, z których na szczególn¹ uwa-
gê zas³ugiwa³y wyst¹pienia przygotowane przez Tomasza G³owiñskiego z Uniwersytetu Wroc³awskie-
go, Roberta Klementowskiego z wroc³awskiego oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej oraz Marcina
Zarembê z Uniwersytetu Warszawskiego.
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T. G³owiñski w referacie Pocz¹tki polskiej bankowo�ci pañstwowej na Dolnym �l¹sku latem
1945 r. w oczach pe³nomocników terenowych Narodowego Banku Polskiego przedstawi³ problema-
tykê organizacji sieci oddzia³ów Narodowego Banku Polskiego na Dolnym �l¹sku. Referent, wzbo-
gacaj¹c zasadnicz¹ tematykê wypowiedzi przyk³adami ilustruj¹cymi realia ¿ycia codziennego kszta³-
towane w du¿ej mierze przez obecno�æ wojsk sowieckich na tym terenie, skre�li³ ¿ywy obraz dzia³añ
podejmowanych przez delegowanych na Dolny �l¹sk pracowników Narodowego Banku Polskiego.

Referat R. Klementowskiego Uranowe mity. Kopalnictwo uranu w Polsce w spo³ecznej �wiado-
mo�ci dotyczy³ eksploatacji dolno�l¹skich z³ó¿ uranu w latach 50. XX w. Zgodnie z ustaleniami au-
tora na terenie Dolnego �l¹ska eksploatowano osiem z³ó¿ rudy uranu (ze 150 punktów wystêpowania
tego pierwiastka), z których wydobywano rocznie 700 tys. ton surowca, z czego 680 tys. wysy³ano
do Zwi¹zku Sowieckiego. W swoim wyst¹pieniu R. Klementowski podj¹³ polemikê z wystêpuj¹cym
w historiografii pogl¹dem o wykorzystywaniu w kopalniach uranu wiê�niów politycznych lub kry-
minalnych. Wed³ug niego zatrudniano tam ¿o³nierzy zobowi¹zanych do zachowania �cis³ej tajemni-
cy pañstwowej, za której z³amanie grozi³a kara �mierci.

Trzej je�d�cy: strach przed g³odem, dro¿yzn¹, chorobami zaka�nymi w latach 1945�48 to temat
wyst¹pienia warszawskiego historyka Marcina Zaremby, w którym poruszy³ donios³y spo³ecznie pro-
blem, najwyra�niej zauwa¿alny wiosn¹ 1945 i w pocz¹tkowych miesi¹cach 1946 r. Rozpowszech-
nione poczucie lêku, przyjmuj¹ce postaæ apokaliptycznie okre�lon¹ przez autora w tytule referatu, za-
pocz¹tkowane zosta³o niedostatkami aprowizacyjnymi nagminnymi w okresie poprzedzaj¹cym
zakoñczenie dzia³añ wojennych. Brak artyku³ów pierwszej potrzeby, zdaniem M. Zaremby, spowo-
dowa³ powszechny strach przed g³odem. Sytuacja ta implikowa³a obawy przed wzrostem cen pro-
duktów, a potencjalne niedo¿ywienie wywo³ywa³o lêk przez chorobami lub nawet �mierci¹.

W drugim dniu obrad zaplanowano trzy sesje tematyczne. Na pierwszej z nich, po�wiêconej spo-
³eczeñstwu czasów PRL-u, przewidziano sze�æ referatów, z których a¿ cztery dotyczy³y tematu ko-
biet i ich postrzegania w Polsce Ludowej. Tê czê�æ obrad zainaugurowa³o wyst¹pienie Kobieta
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ma równe z mê¿czyzn¹ prawa..., w którym El¿bieta Ko�cik przed-
stawi³a wyniki badañ nad pozycj¹ p³ci piêknej w okresie peerelowskim. Autorka przeprowadzi³a je
na podstawie analizy listów czytelniczek do redakcji tygodnika �Przyjació³ka�, które daj¹ �wiadec-
two sposobu my�lenia o pozycji spo³ecznej kobiety we wczesnym okresie Polski Ludowej. Z ich lek-
tury wy³ania siê obraz (lansowanego wówczas) stereotypu kobiety-pracownicy fabryki, a widocznym
przejawem równouprawnienia jest mo¿liwo�æ uczestnictwa w rywalizacji z mê¿czyznami w osi¹ga-
niu najlepszych wyników produkcyjnych.

O problemach kobiet zwi¹zanych z polsk¹ wsi¹ traktowa³ referat Sylwii Aku³y Kobieta wiejska
z podo³awskiej wsi w PRL-u. Autorka przedstawi³a w nim losy w³asnej babci, mieszkanki wsi
w okolicach O³awy na Dolnym �l¹sku. Ciekawym zabiegiem by³a konfrontacja opowie�ci rodzinnych
z zachowanymi w zasobach instytucji pañstwowych �ród³ami archiwalnymi. Z przedstawionych przez
S. Aku³ê danych wy³ania siê obraz kobiety ponad miarê zapracowanej, której obowi¹zkiem jest za-
pewnienie podstawowych potrzeb swojej rodzinie, osoby wychowuj¹cej dzieci i zajmuj¹cej siê rol¹.

Ciekaw¹ tezê w referacie Aktywno�æ polityczna kobiet w zak³adach przemys³owych 1945�56 za-
war³ Jêdrzej Chumiñski. Zdaniem referenta kobiety pracuj¹ce w zak³adach przemys³owych wstêpo-
wa³y do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kieruj¹c siê daleko posuniêtym konformizmem. P³eæ
piêkna ulega³a przyjêtym w niektórych �rodowiskach normom i zg³asza³a akces do partii, licz¹c g³ównie
na awanse lub podwy¿kê uposa¿enia.

Dziesiêæ referatów przypad³o na drug¹ tego dnia sesjê, po�wiêcon¹ kryzysom i próbom reform
gospodarczych w okresie Polski Ludowej. W tej czê�ci Anna Jarosz-Nojszewska przedstawi³a, mie-
szcz¹cy siê w nurcie biografistyki, referat omawiaj¹cy ¿ycie i dzia³alno�æ polityczn¹ Tadeusza Die-
tricha (w latach 1948�49 prezesa Centralnego Urzêdu Planowania, potem ministra handlu wewnêtrz-
nego, a w latach 1952�60 ministra finansów). T. Dietrich by³ jednym z nielicznych urzêdników
wywodz¹cych siê z II Rzeczpospolitej, którego do�wiadczenie z tamtego okresu zosta³o wykorzysta-
ne w Polsce komunistycznej, gdzie pe³ni³ wysokie funkcje decyzyjne w kluczowych resortach zwi¹-
zanych z gospodark¹.

Innego typu problematykê poruszy³ Dariusz Jarosz w wyst¹pieniu Wokó³ patologii budownictwa
mieszkaniowego w PRL w latach 1970�89 (wybrane zagadnienia). W swoim referacie przedstawi³
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problemy, z jakimi musieli borykaæ siê obywatele PRL-u chc¹cy uzyskaæ w³asne mieszkanie. Autor
zaprezentowa³ wiele aspektów �wielkiej niemo¿no�ci budowlanej� w Polsce Ludowej: od skutków
centralnego kierowania budownictwem, przez nieuzasadnione �rubowanie planów inwestycyjnych,
brak identyfikacji pracowników budowlanych ze stawianymi im do wykonania zadaniami, a¿ po po-
wszechne z³odziejstwo wynikaj¹ce z braku motywacji do uczciwej pracy.

Ostatnich siedem referatów zaprezentowano podczas trzeciej sesji, zatytu³owanej przez organi-
zatorów Gospodarka PRL-u w przekroju. Interesuj¹ce by³o wyst¹pienie Adrianny Merty-Rudy Sa-
mochody i motocykle na polskich drogach w latach 1951�89. Autorka przedstawi³a w nim osi¹gniê-
cia rodzimego przemys³u motoryzacyjnego. Niestety nieuwzglêdnienie w referacie wszystkich marek
pojazdów produkowanych w Polsce oraz brak szerszej analizy przyczyn niedorozwoju motoryzacji
w PRL-u i wp³ywu tego stanu rzeczy na gospodarkê narodow¹ os³abi³y wymowê tez zawartych
w wyst¹pieniu. Mo¿na jednak mieæ nadziejê, ¿e artyku³ A. Merty-Rudy jest zapowiedzi¹ dalszych
badañ nad rozwojem motoryzacji nad Wis³¹.

Ostatnim referentem by³ Andrzej Zawistowski, który wyst¹pi³ z odczytem Czy mamy ju¿ socja-
lizm, czy bêdzie jeszcze gorzej? Kawa³ polityczny o gospodarce w PRL. By³ to referat, który niew¹t-
pliwie wywo³a³ w�ród s³uchaczy najwiêcej salw �miechu. Autor przytoczy³ bowiem wiele dowcipów
zwi¹zanych z peerelowsk¹ rzeczywisto�ci¹ gospodarcz¹, których tre�æ zaczerpn¹³ zarówno z ogólnie
dostêpnych tytu³ów prasowych, jak i z publikacji kolportowanych w podziemiu. Kawa³y (nazwa, zda-
niem autora, uzasadniona historycznie) by³y nie tylko spo³ecznym wentylem bezpieczeñstwa, chro-
ni¹cym przed zagubieniem podstawowych warto�ci i kryteriów oceny, ale stanowi³y te¿ swoist¹ od-
trutkê na dzia³alno�æ propagandow¹ w³adz. Spo³eczeñstwo polskie z humorem i satyr¹ przyjmowa³o
kolejne zapewnienia o wzrastaj¹cym dobrobycie, co oczywi�cie nie oznacza³o, ¿e reagowa³o jedynie
w taki sposób.

Miêdzynarodowego charakteru konferencji nada³o wyst¹pienie Dagmary Jaje�niak-Quast z frank-
furckiego Uniwersytetu Viadrina. W referacie Transformacja socjalistyczna w Polsce po 1945 r. na
przyk³adzie Nowej Huty przedstawi³a przekszta³cenie podkrakowskiej miejscowo�ci w jeden z naj-
wiêkszych o�rodków hutniczych na terenie Polski. Zdaniem autorki w realizacji przedsiêwziêcia czer-
pano zarówno wzorce sowieckie, jak i rozwi¹zania polskich in¿ynierów z okresu budowy Centralne-
go Okrêgu Przemys³owego. Nowa Huta nie by³a zatem kopi¹ podobnych miast w Zwi¹zku Sowieckim.

Polanicka konferencja dobitnie pokaza³a, jak wielki potencja³ naukowo-badawczy tkwi w pro-
blematyce, której by³a po�wiêcona. Spotkanie w Polanicy-Zdroju uwidoczni³o równie¿, ¿e historia
gospodarcza mo¿e byæ nie tylko ciekawa i inspiruj¹ca, ale te¿, ¿e czêsto to w³a�nie w niej znajduje
siê klucz do zrozumienia zjawisk zachodz¹cych w jak¿e skomplikowanym ¿yciu spo³ecznym. Wszy-
stkie wyg³oszone w Polanicy referaty �wiadcz¹ o tym, ¿e rozwa¿ania na temat problemów zwi¹za-
nych z gospodark¹ kryj¹ w sobie wiele niespodzianek i mog¹ byæ równie fascynuj¹ce jak historia po-
lityczna. Tym bardziej cieszy fakt, ¿e najciekawsze wyst¹pienia z polanickiego spotkania zostan¹,
zgodnie z zapewnieniami organizatorów, wydane w publikacji pokonferencyjnej.

Przemys³aw S iek ie rka

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI: �RADICES SILESIAE.
NAJDAWNIEJSZE KORZENIE �L¥SKIEJ TO¯SAMO�CI. GENEZA I REFLEKSJA

OD �REDNIOWIECZA DO KOÑCA XVIII WIEKU�, �RODA �L¥SKA, 22�24 X 2009 R.

Konferencjê zorganizowa³ Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroc³awskiego przy merytorycz-
nej wspó³pracy Historische Kommission für Schlesien, Geisteswissenschaftliches Zentrum für Ge-
schichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) oraz Katedry pomocných ved historických a archi-
vního studia Uniwersytetu Karola w Pradze. Obrady koncentrowa³y siê na problematyce kszta³towania
siê to¿samo�ci regionalnej na �l¹sku w �redniowieczu i czasach nowo¿ytnych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem znaczenia w tych procesach pierwiastków rodzimych, w tym elementów krajobrazu,
a nie brak³o rozwa¿añ teoretycznych oraz odniesieñ porównawczych wykraczaj¹cych poza �l¹sk. Spo-
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