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

Postulaty badawcze:
– akta tajne w PRL,
– metody badawcze prawa,
– czynniki, mierniki i wskaźniki postępu i rozwoju w PRL. Studium 

krytyczne,
– działalność „trójek politycznych”, także w układach regionalnych. Błędne 

jest preferowanie w badaniach wyłącznie akt służb bezpieczeństwa,
– posłowie w strukturach władzy (w układach regionalnych),
– w strategiach przystosowawczych, określanie stopnia kreatywności oddolnej, 

(nieinspirowanej) m.in. poprzez działalność stowarzyszeniową,
– studia nad elitami władzy w układach regionalnych,
– „grupy interesów” w działalności społeczno gospodarczej i politycznej,
– kultura prawna, z uwzględnieniem patologii i metod badania prawa,
– pogłębione studia nad nurtami reformatorskimi w PZPR,
– polityka odznaczeniowa władz centralnych, regionalnych i resortowych,
– w badaniach nad relacjami państwo – Kościół niezbędne opracowanie dziejów: 

funduszu kościelnego, komisji mieszanej, „Caritasu” (po 1950 r.), stowarzyszeń 
katolickich,

– transformacje ustrojowe w regionach,
– pogłębione studia nad „życiem codziennym” w układach regionalnych, 

w rodzinie, pracy i w „upodobaniach kulturowych”,
– kondycja ekonomiczna zróżnicowanego społeczeństwa,
– o „biologiczny wymiar” dziejów z uwzględnieniem studiów regionalnych.

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

Cenne są źródła z podaną motywacją i kreatywnością osób i grup społecznych 
w niesformalizowanych rodzajach wytwarzanej dokumentacji, np. materiały na 
posiedzeniach władz, w tym niepublikowane dane statystyczne, skargi i zażalenia, 
opinie, listy i pamiętniki. Niedoceniana jest dokumentacja filmowa.

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?

Publikowane w „Karcie” i w „Tekach Archiwalnych”.
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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.

Proponuję nazwę Polska Ludowa.

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

Nie dotyczy.

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

Prof. Krystyna Kersten, prof. Dariusz Jarosz, prof. Andrzej Paczkowski, prof. 
Wojciech Roszkowski.

Szczepan Świątek, ur. w 1946 r., w 1969 r. ukończył studia historyczne na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim; tytuł pracy magisterskiej: Spór o Pokucie w XV i XVI w., starszy 
kustosz w Muzeum Państwowym w Krakowie, opublikował 20 artykułów z zakresu 
historii gospodarczej.
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