
I. Czy w dziejach Polski Ludowej dostrzega Pan/Pani tematy dotychczas pomi nięte? 
Prosilibyśmy o wysunięcie postulatów badawczych.

Rola Kościoła katolickiego, episkopatu, różnych tendencji w episkopacie 
w różnych okresach PRL-u; stosunki PZPR–KPZR w latach 1956–1989; nurty 
w PZPR w latach 1986–1989; rola Wojciecha Jaruzelskiego, Mieczysława Ra-
kowskiego w latach osiemdziesiątych XX w.; instrumentalizacja Kościoła ewan-
gelickiego przez PZPR na tle braku tolerancji ze strony Kościoła katolickiego, 
ewentualnie niższego kleru (na Mazurach itd.) wobec Kościoła ewangelickiego; 
polityczna instrumentalizacja antysemityzmu z strony PZPR w latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych w walce przeciw opozycji politycznej (KSS „KOR”, 
„liberałowie”, „lewacy”).

II. Jaką rolę w warsztacie badawczym historyków, zajmujących się dziejami Polski 
Ludowej, odgrywają, a jaką winny odgrywać, różne kategorie źródeł?

Wszystkie kategorie źródeł mają swoją wartość, w zależności od specyfiki za-
interesowań badawczych i stawianych pytań.

III. Czy w Pana/Pani warsztacie naukowym wykorzystuje Pan/Pani monografie i wydaw-
nictwa źródłowe dotyczące historii Polski Ludowej, opublikowane przed 1989 r. – 
i dlaczego?

Tak, jako źródła stanu świadomości dawnych decydentów, stosowanych przez 
nich metod politycznych z zakresu socjotechniki oraz manipulacji społeczeństwem 
i światem nauki.

IV. Jaką nazwę okresu 1944/45–1989 uważa Pan/Pani za odpowiednią – Polska Ludowa? 
PRL? Peerel? Rzeczpospolita Druga i Pół? Polska pod okupacją sowiecką? Ewentualnie 
prosimy o własne propozycje.

PRL.

V. Czy opublikował(a) Pan/Pani także jakieś prace naukowe dotyczące innych okresów 
dziejów Polski lub z zakresu dziejów powszechnych? (Oczywiście możliwa jest tu 
odpowiedź: nie dotyczy).

Nie dotyczy.

Dieter Bingen
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VI. Prosimy wymienić nazwiska historyków zajmujących się dziejami Polski Ludowej, 
których uznaje Pan/Pani za autorytety naukowe.

Między innymi Antoni Dudek, Andrzej Friszke, Andrzej Garlicki, Jerzy Holzer, 
Paweł Machcewicz, Andrzej Paczkowski.
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Pierwsza publikacja dotycząca okresu 1944/1945–1989: Die Bundesrepublik Deutsch-
land aus polnischer Sicht, „Aus Politik und Zeitgeschichte“, B 22/78, 3. Juni 1978.
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