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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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tkanie mia³o na celu przedstawienie badañ szczegó³owych, ale tak¿e wyznaczenie ram szerszego, za-
planowanego na kilka lat miêdzynarodowego projektu badañ nad kszta³towaniem siê wiêzi spo³ecz-
nych i to¿samo�ci. Jego pomys³odawc¹ jest, kieruj¹cy organizacj¹ konferencji w �rodzie �l¹skiej, Sta-
nis³aw Rosik (Wroc³aw); tematykê obrad zaproponowa³ w porozumieniu z Thomasem Wünschem
(Passau), a ideê projektu tak¿e z Christianem Lübke (GWZO, Leipzig).

Merytoryczn¹ czê�æ spotkania rozpoczê³o wyst¹pienie Jacka Dêbickiego (Wroc³aw) Etapy kszta³-
towania siê �l¹skiej to¿samo�ci do koñca XVIII w. W krêgu podstawowych pojêæ, a nastêpnie Woj-
ciecha Mrozowicza (Wroc³aw) Od kiedy mo¿emy mówiæ o istnieniu to¿samo�ci �l¹skiej? Uwagi na
marginesie �redniowiecznego dziejopisarstwa �l¹skiego. Obydwaj badacze zaakcentowali koniecz-
no�æ posegregowania terminów takich jak �to¿samo�æ� (i mo¿liwo�ci jej percepcji), a tak¿e �Volk�,
�Nation�, �Land�, �Staat�, �Heimat�, �Region� oraz ich polskich i czeskich odpowiedników. Pierwszy
referat mia³ charakter syntetyczny, nadany z zamiarem ukazania tendencji i historii pojêæ, ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na okres nowo¿ytny, w tym czas wojen �l¹skich. Natomiast drugie z wy-
st¹pieñ koncentrowa³o siê na pi�miennictwie �redniowiecznym, w tym zw³aszcza na Ksiêdze henry-
kowskiej jako ilustracji �ród³owej dla poruszanej skomplikowanej problematyki. Kolejny referent,
Marek Cetwiñski (Czêstochowa), zaj¹³ siê bardzo krótkim passusem, wyjêtym z drukowanej w 1504 r.
wersji ¿ywotu �w. Jadwigi, w którym zapisano, ¿e Piastowie wedle �starych kronik� byli ksi¹¿êtami
�l¹ska i Polski oraz mieli sw¹ siedzibê na górze �lê¿y. Badacz, wychodz¹c od dyskusji, czy Piasto-
wie na �lê¿y mogli mieæ siedzibê, czy nie, ukaza³ problem �oswajania� historii lokalnej.

W nastêpnej czê�ci obrad Lucyna Harc (Wroc³aw) podjê³a temat Historiografia �l¹ska XVIII wieku
a kwestia to¿samo�ci �l¹zaków, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na okres wojen �l¹skich w XVIII w. Au-
torka poruszy³a problematykê wierno�ci pañstwowej mieszkañców �l¹ska w obliczu zmieniaj¹cych
siê w³adz regionu oraz jego administracji, podkre�laj¹c, ¿e to nie czas wojen �l¹skich dla przemian
mentalno�ci by³ najwa¿niejszy, lecz lata 70. XVIII w. Nastêpnie Przemys³aw Siekierka (Wroc³aw)
w referacie �Ex Silesiae Antiquitatibus�. W¹tki ludów antycznych w traktacie �Gentis Silesiae An-
nales� Ioachima Cureusa. Historia i legenda poprzez analizê rozdzia³u traktatu Cureusa o ludach
staro¿ytnych scharakteryzowa³ mechanizmy, dziêki którym ludy antyczne sta³y siê integraln¹ czê�ci¹
historiograficznego obrazu najdawniejszych dziejów �l¹ska. Natomiast Tomasz Torbus (Leipzig) roz-
wa¿a³ problem, czy w okresie od �redniowiecza a¿ do pó�nego baroku mo¿na na �l¹sku odnale�æ ce-
chy specyficznej dla niego architektury, uchwytne nie tylko poprzez budulec, g³ówne formy architek-
toniczne, ale tak¿e zdobienia i detale.

W kolejnej czê�ci obrad wyst¹pienia mia³y Marie Bláhová (Praha): Slezsko a èeské zeme ve
støedoveku. Nárys problematiky oraz Mlada Holá (Praha): Èe�tí panovníci a reprezentace slezských
stavu v letech 1526�1620. M. Bláhová skupi³a uwagê najpierw na powi¹zaniach genealogicznych
miêdzy królami czeskimi a ksi¹¿êtami �l¹skimi i przechodzeniu poszczególnych ksiêstw �l¹ska pod
w³adztwo czeskie, a nastêpnie na wzajemnym oddzia³ywaniu kulturalnym �l¹zaków w Czechach
i Czechów na �l¹sku, dobrze widocznym zw³aszcza w fundacjach klasztornych i ich sk³adach oso-
bowych. Natomiast M. Holá podjê³a analizê wzajemnych czesko-�l¹skich wp³ywów kulturowych, ob-
serwowanych z jednej strony w ramach uczestnictwa szlachty �l¹skiej w zebraniach stanowych szlachty
czeskiej, z drugiej na przyk³adzie rosn¹cej popularno�ci czeskiej kultury dworskiej, ceremonia³u i uro-
czysto�ci w ¿yciu miejscowych mo¿now³adców.

Popo³udniowe obrady pierwszego dnia konferencji odby³y siê w klasztorze w Lubi¹¿u. Po³¹czo-
no je ze zwiedzaniem kompleksu. Waldemar Könighaus (Göttingen) w referacie Kloster Leubus als
schlesischer Erinnerungsort rozwin¹³ tezê o kontynuacji �redniowiecznej tradycji jeszcze w czasach
baroku na przyk³adzie wystroju sal klasztornych i ich symboliki (zw³aszcza sali balowej w pa³acu
opata oraz kaplicy klasztornej). Drugie wyst¹pienie, Przemys³awa Wiszewskiego (Wroc³aw), doty-
czy³o topografii sakralnej �l¹ska do pocz¹tku czasów nowo¿ytnych. Autor przeanalizowa³ rozmie-
szczenie fundacji klasztornych ró¿nych zakonów w okresach 1202�1242, 1242�1329, 1329�1392
i 1392�1527, co sta³o siê podstaw¹ do wysuniêcia wniosków o cechach charakterystycznych nowych
fundacji i specyfice ich po³o¿enia w ró¿nych okresach i w zale¿no�ci od preferencji danych zako-
nów.

Drugi dzieñ obrad rozpoczê³o wyst¹pienie Th. Wünscha Anmerkungen zum Identitätsbegriff,
w którym, id¹c za my�l¹ George�a Herberta Meada, wskaza³ on na niejednoznaczno�æ terminu �to¿-
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samo�æ�. Buduj¹c teoretyczny model pojêcia, próbowa³ go przy³o¿yæ do �l¹skiej przesz³o�ci, wyka-
zuj¹c potrzebê rozpatrywania problemu to¿samo�ci regionalnej jako konstruktu o du¿ym stopniu z³o-
¿ono�ci. W referacie pt. O powstawaniu �wiadomo�ci regionalnej w Polsce w XIII�XV w. S³awomir
Gawlas (Warszawa) zwróci³ uwagê, ¿e pierwsze oznaki wykszta³cania siê to¿samo�ci regionalnej mo¿na
�ledziæ w okresie rozbicia dzielnicowego (m.in. na przyk³adzie przyjêcia przez ksi¹¿¹t �l¹skiej dziel-
nicy tytu³u dux Slesie). Autor podkre�li³ brak wskazówek �ród³owych �wiadcz¹cych o ci¹g³o�ci to¿-
samo�ci regionalnych od czasów plemiennych, choæ jako wyj¹tek w tej mierze wskaza³ Kraków.

W kolejnym wyst¹pieniu pt. Krajobraz rzeczny a kszta³towanie siê to¿samo�ci ludno�ci �rednio-
wiecznego �l¹ska. Przyczynek archeologiczny S³awomir Mo�dzioch (Wroc³aw/Opole) postulowa³
zwrócenie wiêkszej uwagi w badaniach historycznych nad rozwojem osadnictwa na rolê cieków wod-
nych, w tym wypadku Odry. Wskazywa³ równie¿ na rzekê jako istotny czynnik transportu, wymiany
kulturowej i informacji, a przez to czynnik kszta³towania siê poczucia specyficznej wiêzi regionalnej
grupy ludno�ci tzw. Wasserpolen. Nastêpnie Marta M³ynarska-Kaletynowa (Wroc³aw) szeroko uar-
gumentowa³a wagê studiów nad toponomastyk¹ w realizacji zaproponowanego w tytule konferencji
programu badañ. Ostatni z referatów, pt. Od Mons Silensis do Zobtenberg. Pejza¿ semiotyczny krai-
ny a kszta³towanie siê to¿samo�ci regionalnej do pocz¹tku czasów nowo¿ytnych (przyk³ad góry �lê¿y),
wyg³osi³ S. Rosik, zwracaj¹c uwagê na stopniowe, z up³ywem stuleci, zmniejszanie siê roli góry
w budowaniu wiêzi regionalnej na dawnym �l¹sku. Znakiem upadku jej mitycznego znaczenia
w kreowaniu �l¹skich origines sta³a siê zmiana nazwy na urobion¹ od osady targowej, a pó�niej miasta.

W kierowanej przez W. Mrozowicza i Winfrieda Irganga (Marburg) dyskusji koñcowej prowa-
dz¹cy dokonali podsumowania wyników dwudniowych obrad, przy czym W. Irgang zwróci³ szcze-
góln¹ uwagê na potrzebê u�ci�lenia, w której grupie spo³ecznej kszta³towa³a siê to¿samo�æ �l¹ska do
koñca czasów nowo¿ytnych � czy by³a ona zjawiskiem elitarnym, czy masowym. Zaleca³ te¿, by in-
terpretuj¹c konkretne wypowiedzi �ród³owe, zawsze braæ pod uwagê ich szeroki kontekst. Natomiast
M. Cetwiñski sugerowa³, ¿e wspó³czesne podjêcie badañ nad to¿samo�ci¹ na �l¹sku, w tym na Dol-
nym, wynika z �wewnêtrznej potrzeby�, próby zaaklimatyzowania siê nowych mieszkañców po za-
siedleniu obcej im krainy. Z kolei Th. Wünsch poda³ w w¹tpliwo�æ badanie �jednej �l¹skiej to¿samo-
�ci� jako niemo¿liwej, choæby z powodu ró¿nic w postrzeganiu problemu przez narodowe szko³y
historyczne, w zamian proponuj¹c poszukiwanie �wielu �l¹skich to¿samo�ci�. Martin Wihoda oraz
Libor Jan (obaj z Brna), a wcze�niej tak¿e Ch. Lübke wskazywali na konieczno�æ opracowania wspól-
nego dla badaczy wszystkich krajów instrumentarium pojêciowego, dodaj¹c potrzebê studiów porów-
nawczych w wymiarze �rodkowoeuropejskim, by nie popa�æ w ryzyko postrzegania �l¹ska jako funk-
cjonuj¹cego w historycznej i geograficznej pró¿ni. Poruszone w dyskusji zagadnienia w³¹czone zosta³y
w ramy zainicjowanego na spotkaniu w �rodzie �l¹skiej projektu badawczego; o dalszym jego kszta³cie
informowaæ bêdzie strona internetowa (www.radicessilesiae.pl; w przygotowaniu).

Wojciech Mrozowicz

JUBILEUSZ PROFESORA ADAMA GALOSA

Profesor Adam Galos, dotychczasowy redaktor �l¹skiego Kwartalnika Historycznego �Sobótka�,
urodzi³ siê 22 VII 1924 r. W bie¿¹cym roku obchodzi³ zatem swoje 85. urodziny. Wroc³awskie �ro-
dowisko uniwersyteckie Jego uroczysto�æ jubileuszow¹ zorganizowa³o dopiero 20 pa�dziernika, ju¿
po rozpoczêciu nowego roku akademickiego. Nie by³a to jedyna okazja do �wiêtowania. Drugi po-
wód to niemal 35. rocznica kierowania przez Profesora Adama Galosa pracami redakcji �l¹skiego
Kwartalnika Historycznego �Sobótka�. Z funkcji redaktora (naczelnego) zrezygnowa³ On jednak
z pocz¹tkiem 2009 r. ze wzglêdu na problemy zdrowotne. Patronat nad obchodami jubileuszowymi
obj¹³ Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. dr hab. Marek Bojarski.

Jako miejsce uroczysto�ci wybrano jedn¹ z najbardziej reprezentacyjnych sal Uniwersytetu � Ora-
torium Marianum. W�ród licznie zgromadzonych uczestników znale�li siê przedstawiciele w³adz uni-


