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9.00–9.15	 –	rozpoczęcie	konferencji

9.15–9.45	 –	 	dr	Łukasz	Kamiński	 
NSZZ	„Solidarność”	z	perspektywy	35	lat	(wykład	wprowadzający)

9.45–10.45 – sesja I 

	 	 •		dr	 Adam	 Mielczarek	 (Instytut	 Socjologii	 Uniwersytetu	 Ja-
giellońskiego	w	Krakowie),	Kognitywne	konsekwencje	ruchu	 
„Solidarności”

	 	 •		dr	 Mateusz	 Fałkowski	 (Instytut	 Studiów	 Politycznych	 PAN	
w Warszawie),	„Solidarność”	a	polska	socjologia

	 	 •			Paweł	Fiktus	(Wydział	Prawa,	Administracji	i	Ekonomii	Uniwer-
sytetu	Wrocławskiego),	„Solidarność”	1980–1981	z	perspek-
tywy	prawnej

	 	 •		Agnieszka	Filipiak,	Patrycja	Ratajska	(Wydział	Nauk	Politycznych	
i	Dziennikarstwa	Uniwersytetu	im.	A.	Mickiewicza	w	Poznaniu),	
Kultura	polityczna	„Solidarności”	w	koncepcji	Jadwigi	Stanisz-
kis	jako	źródło	politycznego	wykluczenia	kobiet-działaczek

10.45–11.15	 –	dyskusja

11.15–11.30	 –	przerwa	kawowa
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11.30–12.30 – sesja II, część 1

	 	 •		dr	 hab.	 Jacek	 Tebinka,	 prof.	UGd.	 (Instytut	Politologii	Uni-
wersytetu	 Gdańskiego),	Miejsce	 Polski	 w	 stosunkach	mię-
dzynarodowych	w	latach	1980–1990	a	możliwości	działania	
„Solidarności”

	 	 •		Mateusz	 Sokulski	 (Instytut	 Historyczny	 Uniwersytetu	 Wro-
cławskiego),	 Reakcje	 w	 społeczeństwie	 jugosłowiańskim	
na	 powstanie	i	rozwój	„Solidarności”	w	latach	1980–1981

	 	 •		prof.	 dr	 hab.	 Krzysztof	 Tarka	 (Instytut	 Historii	 Uniwersytetu	
Opolskiego),	Rząd	RP	na	uchodźstwie	wobec	 „Solidarności”	
i sytuacji	w	Polsce	w	latach	1980–1990

	 	 •		Marcin	 Frybes	 (CADIS-EHESS	 w	 Paryżu),	 Ruch	 pomocy	
i	 wsparcia	dla	„Solidarności”	na	Zachodzie	jako	ruch	społeczny

12.30–13.00	 –	dyskusja

13.00–14.00	 –	przerwa	

14.00–15.00 – sesja II, część 2

	 	 •		dr	 hab.	 Paweł	 Jaworski	 (Instytut	 Historyczny	 Uniwersytetu	
Wrocławskiego),	Emigracja	polska	w	krajach	skandynawskich	
wobec	„Solidarności”	

	 	 •		dr	hab.	Patryk	Pleskot	 (Instytut	Pamięci	Narodowej,	Oddział	
w	Warszawie),	Postawy	emigracji	wobec	narodzin	„Solidarno-
ści”	 i	wprowadzenia	stanu	wojennego	na	przykładzie	Polonii	
australijskiej

	 	 •		dr	hab.	Joanna	Wojdon	(Instytut	Pamięci	Narodowej,	Oddział	we	
Wrocławiu	/	Instytut	Historyczny	Uniwersytetu	Wrocławskiego),	
Organizacje	z	Nowej	Anglii	wspierające	NSZZ	„Solidarność”

	 	 •		dr	 Dominik	 Pick	 (Europejska	 Sieć	 „Pamięć	 i	 Solidarność”),	
Wsparcie	 dla	 „Solidarności”	 ze	 strony	 polskich	 środowisk	
emigracyjnych	oraz	polsko-niemieckich	instytucji	społecznych	
w	Niemczech

15.00–15.30	 –	dyskusja

15.30–15.45	 –	przerwa	kawowa



15.45–16.45 – sesja III

	 	 •		Jan	Olaszek	(Instytut	Pamięci	Narodowej),	Wpływ	„Solidarno-
ści”	na	historię	polskiego	dziennikarstwa

	 	 •		dr	 hab.	 Paweł	 Sowiński	 (Instytut	 Studiów	Politycznych	PAN	
w Warszawie),	Mały	i	duży	świat	książki.	Transgraniczne	ścież-
ki	podziemnej	„Konspiry”

	 	 •		dr	Roman	Wróblewski	(Instytut	Dziennikarstwa	i	Komunikacji	
Społecznej	 Uniwersytetu	Wrocławskiego),	 Funkcje	 podziem-
nych	biuletynów	zakładowych	NSZZ	„Solidarność”

	 	 •		dr	Karolina	Bittner	(Instytut	Pamięci	Narodowej,	Oddział	w	Po-
znaniu),	Polska	muzyka	rozrywkowa	wobec	„Solidarności”

16.45–17.15	 –	dyskusja

17.15–17.30	 –	przerwa	kawowa

17.30–18.15 – sesja IV 

	 	 •		dr	Małgorzata	Świder	(Instytut	Historii	Uniwersytetu	Opolskie-
go),	Opinie	niepubliczne.	Kościół	katolicki	w	Polsce	o	„Solidar-
ności”	w	świetle	zachodnioniemieckich	dokumentów	w	latach	
1980–1982

	 	 •		dr	Rafał	Łatka	(Uniwersytet	Jagielloński	w	Krakowie),	Kościół	
katolicki	a	,,Solidarność”	w	latach	1980–1989	na	przykładzie	
województwa	krakowskiego.	Próba	syntetycznego	spojrzenia

	 	 •		Marzena	Grosicka	(Instytut	Pamięci	Narodowej,	Oddział	w	Kra-
kowie,	Delegatura	w	Kielcach),	Kościół	katolicki	wobec	„Soli-
darności”	po	wprowadzeniu	stanu	wojennego,	na	przykładzie	
diecezji	kieleckiej	i	sandomiersko-radomskiej

18.15–18.45	 –	dyskusja
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9.00–10.30 – sesja V

	 	 •		dr	 hab.	 Krzysztof	 Łabędź,	 prof.	 AIK	 (Akademia	 Ignatianum	
w  Krakowie),	 Demokracja	 związkowa	 jako	 przedmiot	 obrad	
KKP	i	KK	NSZZ	„Solidarność”	w	latach	1980–1981

	 	 •		Grzegorz	 Wołk	 (Instytut	 Pamięci	 Narodowej),	 Narodziny	
przywódców.	Wybory	przewodniczących	zarządów	regionów	
NSZZ „Solidarność”	

	 	 •		dr	hab.	Irena	Anna	(Inka)	Słodkowska,	prof.	ISP	PAN	(Instytut	
Studiów	Politycznych	PAN	w	Warszawie),	Ośrodek	Prac	Spo-
łeczno-Zawodowych	przy	KKP	/	KK	NSZZ	„Solidarność”	i	jego	
Rada	Programowa	(marzec–grudzień	1981	r.).	Historia	i	cha-
rakterystyka	działalności	oraz	dorobku	ekspercko-badawczego

	 	 •		dr	Katarzyna	Wilczok	(Instytut	Historii	Uniwersytetu	Śląskiego	
w	Katowicach	/	Śląskie	Centrum	Wolności	i	Solidarności	w	Ka-
towicach),	Wkład	NSZZ	„Solidarność”	w	opracowanie	nowego	
projektu	ustawy	o	związkach	zawodowych

	 	 •		dr	 Monika	 Litwińska	 (Instytut	 Pamięci	 Narodowej,	 Oddział	
w  Krakowie),	 Samorząd	 terytorialny	 w	 Polsce.	 Propozycje	
działań	NSZZ	„Solidarność”	w	1981	r.

	 	 •		dr	 hab.	 Henryk	 Głębocki	 (Instytut	 Pamięci	 Narodowej,	 Oddział	
w Krakowie	/	Instytut	Historii	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	w Kra-
kowie),	Imperium	sowieckie	w	myśli,	strategii	i	„niepolitycznej	po-
lityce	ruchu”	„Solidarności”	oraz	środowisk	opozycyjnych	w	wa-
runkach	„samoograniczającej	się	rewolucji”	w	latach	1980–1981	

10.30–11.00	 –	dyskusja

11.00–11.15	 –	przerwa	kawowa



11.15–12.15 – sesja VI 

	 	 •		Łukasz	Sołtysik	(Instytut	Pamięci	Narodowej,	Oddział	we	Wro-
cławiu),	Wokół	tworzenia	Regionu	Dolny	Śląsk	NSZZ	„Solidar-
ność”	–	idea,	ludzie,	realizacja

	 	 •		dr	Przemysław	Zwiernik	(Instytut	Pamięci	Narodowej,	Oddział	
w	 Poznaniu),	 Problem	 budowy	 makroregionu	 Wielkopolska	
NSZZ	„Solidarność”	w	latach	1980–1981	

	 	 •		Artur	Brożyniak	(Instytut	Pamięci	Narodowej,	Oddział	w	Rze-
szowie),	 Próby	 utworzenia	 dużego	 regionu	 NSZZ	 „Solidar-
ność”	w	Polsce	południowo-wschodniej

	 	 •		Arkadiusz	 Kazański	 (Instytut	 Pamięci	 Narodowej,	 Oddział	
w  Gdańsku),	 Makroregion	 z	 Gdańskiem,	 Elblągiem	 i	 Słup-
skiem	w	1981	r.?	Szanse	i	zagrożenia	

12.15–12.45	 –	dyskusja

12.45–13.00	 –	przerwa	kawowa

13.00–14.00 – sesja VII

	 	 •		dr	Kamil	Dworaczek	(Instytut	Pamięci	Narodowej,	Oddział	we	Wro-
cławiu),	Sekcje	branżowe	w	„Solidarności”	–	zarys	zagadnienia

	 	 •		dr	Tadeusz	Ruzikowski	 (Instytut	Pamięci	Narodowej,	Oddział	
w	Warszawie),	Krajowa	Sekcja	Hutnicza	NSZZ	„Solidarność”	
na	 tle	 wydarzeń	 społeczno-politycznych	 w	 Polsce	 w	 latach	
1980–1981	

	 	 •		dr	Zbigniew	Bereszyński,	NSZZ	„Solidarność”	w	zakładach	
branży	 cementowo-wapienniczo-gipsowej	 w	 latach	 1980– 
–1989/1990

	 	 •		Jan	 Jurkiewicz	 (Muzeum	 Górnictwa	Węglowego	 w	 Zabrzu),	
Opór,	 trwanie,	 nadzieja.	 Górnicza	 „Solidarność”	 w	 regionie	
śląsko-dąbrowskim	w	latach	1982–1989

14.00–14.30	 –	dyskusja

14.30–15.30	 –	przerwa



15.30–16.30 – sesja VIII 

	 	 •		Paweł	 Bielicki	 (Instytut	 Nauk	 Politycznych	 /	 Instytut	 Historii	
i	 Stosunków	 Międzynarodowych	 Uniwersytetu	 Kazimierza	
Wielkiego	w	Bydgoszczy),	Propaganda	„Trybuny	Ludu”	wobec	
NSZZ	„Solidarność”	w	latach	1980–1981.	Zarys	problematyki

	 	 •		dr	 Mateusz	 Szpytma	 (Instytut	 Pamięci	 Narodowej,	 Oddział	
w  Krakowie),	 Prasa	 Zjednoczonego	 Stronnictwa	 Ludowego	
wobec	rolniczej	„Solidarności”	w	latach	1980–1981

	 	 •		dr	Cecylia	Kuta	(Instytut	Pamięci	Narodowej,	Oddział	w	Kra-
kowie),	Prasa	Stowarzyszenia	PAX	wobec	NSZZ	„Solidarność”	
w latach	1980–1981	

	 	 •		dr	Konrad	Knoch	(Instytut	Filozofii,	Socjologii	i	Dziennikarstwa	
Uniwersytetu	Gdańskiego	/	Europejskie	Centrum	Solidarności	
w	Gdańsku),	Reakcje	prasy	gdańskiej	na	powstanie	„Solidar-
ności”	w	latach	1980–1981

16.30–17.00	 –	dyskusja

17.00–17.15	 –	przerwa	kawowa

17.15–18.30 – sesja IX 

	 	 •		dr	Przemysław	Ruchlewski	(Europejskie	Centrum	Solidarno-
ści	w Gdańsku),	Reakcje	 aktywu	partyjnego	Stoczni	Gdań-
skiej	na	strajki	sierpniowe	w	1980	r.	

	 	 •		Jakub	Szumski	(Instytut	Historii	PAN	w	Warszawie),	Po	obu	
stronach	 barykady	 –	 członkowie	 PZPR	 w	 „Solidarności”.	 
Doświadczenie	zjazdów	z	1981	r.

	 	 •		dr	Maciej	Fic	(Instytut	Historii	Uniwersytetu	Śląskiego	w Ka-
towicach),	Katowickie	Forum	Partyjne	(przy	KW	PZPR)	wobec	
NSZZ „Solidarność”.	Szkic	do	portretu	„karnawału	»Solidar-
ności«”

	 	 •		Renata	Gieszczyńska	 (Instytut	Pamięci	Narodowej,	Oddział	
w  Białymstoku,	 Delegatura	 w	 Olsztynie),	 Sprawa	Wojnow-
skiego	–	MKZ Olsztyn	a	I	sekretarz	KW	PZPR	w	Olsztynie	



	 	 •		dr	Monika	Komaniecka	(Instytut	Pamięci	Narodowej,	Oddział	
w	Krakowie),	Rozpracowanie	metodami	techniki	operacyjnej	
SB	działaczy	„Solidarności”	na	przykładzie	województw	kra-
kowskiego	i	kieleckiego	

18.30–19.00	 –	dyskusja
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9.00–10.30 – sesja X 

	 	 •		dr	Kamil	Dworaczek	(Instytut	Pamięci	Narodowej,	Oddział	we	
Wrocławiu),	Niezależne	Zrzeszenie	Studentów		a	„Solidarność”	
w	latach	1980–1981

	 	 •		dr	Renata	Knyspel-Kopeć	(Instytut	Geopolityki	w	Częstocho-
wie),	Ruch	Młodej	Polski	wobec	NSZZ	„Solidarność”

	 	 •		dr	Grzegorz	Waligóra	(Instytut	Pamięci	Narodowej,	Oddział	we	
Wrocławiu),	Solidarność	Walcząca	wobec	NSZZ	„Solidarność”	
w	latach	1982–1990

	 	 •		dr	 Sebastian	 Pilarski	 (Instytut	 Pamięci	 Narodowej,	 Od-
dział	 w  Łodzi),	 Stanowisko	 Grupy	 Roboczej	 Komisji	 Krajo-
wej	 NSZZ  „Solidarność”	 wobec	 wyborów	 parlamentarnych	
w czerwcu	1989	r.	

	 	 •		dr	Ryszard	Śmietanka-Kruszelnicki	(Instytut	Pamięci	Narodo-
wej,	Oddział	w	Krakowie,	Delegatura	w	Kielcach),	Środowiska	
powojennego	 podziemia	 niepodległościowego	 wobec	 „Soli-
darności”	(1980–1989)	

	 	 •		dr	Maciej	Maciejowski	 (Instytut	 Pamięci	Narodowej,	Oddział	
w Szczecinie),	 Środowiska	 naukowe	Szczecina	wobec	 „Soli-
darności”

10.30–11.00	 –	dyskusja

11.00–11.15	 –	przerwa	kawowa



11.15–12.00 – sesja XI 

	 	 •		dr	Marta	Marcinkiewicz	(Instytut	Pamięci	Narodowej,	Oddział	
w	Szczecinie),	„Solidarność	internowana”.	Emigracja	i	inne	na-
stępstwa	internowania	działaczy	związkowych	i	opozycyjnych

	 	 •		dr	hab.	Patryk	Pleskot	 (Instytut	Pamięci	Narodowej,	Oddział	
w  Warszawie),	 Jak	 było	 naprawdę?	 O	 potrzebie	 weryfikacji	 
listy	ofiar	stanu	wojennego	na	przykładzie	Warszawy

	 	 •		dr	Łukasz	Garbal	 (Instytut	Dokumentacji	 i	Studiów	nad	Lite-
raturą	Polską,	Oddział	Muzeum	Literatury	im.	A.	Mickiewicza	
w	Warszawie),	Komitet	Obywatelski	Przeciwko	Przemocy.	Czy	
nieudana	próba	reaktywacji	KOR?

12.00–12.30	 –	dyskusja

12.30–12.45	 –	przerwa	kawowa

12.45–13.45 – sesja XII 

	 	 •		prof.	dr	hab.	Antoni	Dudek	(Instytut	Politologii	Uniwersytetu	
Kardynała	Stefana	Wyszyńskiego	w	Warszawie	 /	Rada	 Insty-
tutu	Pamięci	Narodowej),	Rola	„Solidarności”	w	procesie	two-
rzenia	systemu	partyjnego	III	Rzeczypospolitej

	 	 •		dr	Barbara	Fedyszak-Radziejowska,	NSZZ	„Solidarność”	–	sku-
teczny	instrument	zmiany	i	niewygodny	świadek	transformacji

	 	 •		Tomasz	 Kozłowski	 (Instytut	 Pamięci	 Narodowej),	 Władze	
związku	 zawodowego	 „Solidarność”	 wobec	wyzwań	 III	 Rze-
czypospolitej.	Krajowa	Komisja	Koordynacyjna	w	latach	1989– 
–1990

	 	 •		Joanna	 Lewandowska	 (Archiwum	 KK	 NSZZ	 „Solidarność”	
w Gdańsku),	II	KZD	NSZZ	„Solidarność”	–	koniec	i	początek.	
NSZZ	 „Solidarność”	w	 świetle	 dokumentów	 II	 KZD	 zgroma-
dzonych	w	Archiwum	Historycznym	NSZZ	„Solidarność”

13.45–14.15	 –	dyskusja

14.15–14.30	 –	zakończenie	konferencji


