
ROBOTNICY W PRL 

Między fikcją a rzeczywistością 

Szczecin, 2–3 grudnia 2014 r. Hotel „Novotel” 

konferencja naukowa organizowana w ramach centralnego projektu badawczego IPN:  

„Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej” 

 
2 GRUDNIA 
   
8.30–8.50 otwarcie konferencji – dr Marcin Stefaniak, dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie 
 
8.50–10.30 I panel  
 
8.50–9.10  dr hab. Grzegorz MIERNIK (UJK) – Robotnicy w Polsce Ludowej. Przemiany generacyjne i ich 

konsekwencje 
 
9.10–9.30 prof. dr hab. Jerzy EISLER (IPN Warszawa) – Czy Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 

była robotnicza? 
 
9.30–9.50 dr hab. Jędrzej CHUMIŃSKI (UEWr) – Cechy społeczno-demograficzne środowiska 

robotników przemysłowych w Polsce a przynależność do partii komunistycznej 
 
9.50–10.10  prof. dr hab. Zbigniew KURCZ (UWr) – Propagowany wzór robotnika a rzeczywistość – w 

świetle wyników badań w środowisku wielkoprzemysłowej klasy robotniczej 
 
10.10–10.30  dr hab. Zdzisław ZAGÓRSKI (UWr) – Hybrydy segmentacyjne a problem ich „robotniczej” 

przynależności w realno-socjalistycznym społeczeństwie PRL-u 
 
10.30–10.50   przerwa  
 
10.50–12.30 II panel 
  
10.50–11.10  dr hab. Maciej TYMIŃSKI (UW) – Przodownicy czy bumelanci: robotnicy w walce o plan w 

latach 1950–1955 
 
11.10–11.30  dr Hubert WILK (IH PAN) – Współzawodnictwo pracy robotników w okresie planu 

sześcioletniego - między fikcją a rzeczywistością. Próba analizy 
 
11.30–11.50  dr Marcin MARKIEWICZ (IPN Białystok) – Ruch łączności miasta ze wsią na Białostocczyźnie 

(1948–1956). Założenia-realizacja-rezultaty 
 
11.50–12.10  dr hab. Urszula KOZŁOWSKA (US) – Organizacja ochrony zdrowia robotników w latach 1948-

1955. Próba bilansu 
 
12.10–12.30  dr Ewelina SZPAK (IH PAN) – Zdrowie ludzi pracy. Konfrontacja propagandy i rzeczywistości 
 
12.30–13.00  dyskusja 
13.00–14.00  przerwa 
 
14.00–15.40 III panel 
 
14.00–14.20 dr Barbara KLICH-KLUCZEWSKA (UJ) – Robotnice matki i żony robotników. Porządek płci w 

rodzinach robotniczych w Polsce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
 
14.20–14.40 dr Barbara TECHMAŃSKA (UWr) – Przodownice pracy Zagłębia Miedziowego – za co ceniło 

kobietę-robotnika socjalistyczne państwo 
 
14.40–15.00 dr Natalia JARSKA (IPN Centrala) – Robotnice ze wsi, robotnice z miasta a stalinowska 

polityka „produktywizacji” kobiet 
 
15.00–15.20 dr hab. Małgorzata MACHAŁEK (US) – Jedność miejsca pracy i życia robotników rolnych w 

Państwowych Gospodarstwach Rolnych 
 
15.20–15.40 Dawid TOMCZYK (AP) – Warunki życia robotników rolnych w województwie koszalińskim w 

świetle skarg zgłaszanych do Wojewódzkiego Zjednoczenia Państwowych Przedsiębiorstw 
Gospodarki Rolnej 

 
15.40–16.00  przerwa 



 
16.00–17.40  IV panel 
 
16.00–16.20 dr hab. Dorota SKOTARCZAK (UAM) – Filmowe przedstawienia robotnika w kinie PRL 
 
16.20–16.40 prof. dr hab. Grzegorz STRAUCHOLD (UWr) – Robotników nam trzeba. Wątek klasowy w 

polityce komunistów wobec ludności rodzimej w drugiej połowie lat 40. XX w. 
 
16.40–17.00 dr Marcin KRUSZYŃSKI (IPN Lublin) – Robotnicy na uniwersytetach. Próby stworzenia nowej 

inteligencji w okresie stalinowskim 
 
17.00–17.20 Damian HALMER (Muzeum Górnictwa/UŚl) – „Wszyscy my szli za czerwonym sztandarem”. 

Wyidealizowany komunizm w świetle „Pamiętników Górników” z uwzględnieniem tekstów 
nieopublikowanych 

 
17.20–17.40 Jakub KUJAWA (UKW) – Obraz robotnika poza przedsiębiorstwem, czyli między ideologicznym 

wychowaniem a pijatyką i kartami 
 
17.40–18.10  dyskusja 

 
3 GRUDNIA 
 
8.30–10.30 V panel 
 
8.30–8.50 dr Andrzej ZAWISTOWSKI (IPN Centrala) – Kupony, bony towarowe, talony, kartki jako 

przykład substytutu wynagrodzenia pracowników w warunkach gospodarki centralnie kierowanej 
w Polsce 1944–1989 

 
8.50–9.10 dr Radosław DOMKE (UZ) – Awans cywilizacyjny i społeczny polskiego robotnika w epoce 

gierkowskiej. Mit a rzeczywistość 
 
9.10–9.30 dr hab. Bolesław SPRENGEL (UMK) – Specyfika protestów robotniczych w PRL 
 
9.30–9.50 dr hab. Piotr PERKOWSKI (UGd) – Czy istnieje jeszcze klasa robotnicza. Wybrzeże gdańskie 

przed powstaniem „Solidarności” 
 
9.50–10.10 dr Konrad KNOCH (UGd/ECS) – Obraz Stoczniowca przed sierpniem 1980 roku na podstawie 

publikacji „Robotnika Wybrzeża” i „Głosu Stoczniowca” 
 
10.10–10.30   przerwa  
 
10.30–12.10  VI panel 
 
10.30–10.50 dr Marcin GRABAN (UAM) – Etos pracy socjalistycznej. Postawy robotników wobec pracy w 

okresie PRL na przykładzie Poznania 
 
10.50–11.10 Hanna GOSPODARCZYK (UW) – Produkowanie hierarchii. Codzienność zakładu pracy w 

narracjach pracowników pewnej fabryki papierosów w centralnej Polsce 
 
11.10–11.30 Magdalena WĄŻ (UJ) – Zakład pracy jako główne miejsce oddziaływania ideologii Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej na społeczeństwo. Życie codzienne mieszkańców Kazimierza Górniczego 
w latach 70. XX w. 

 
11.30–11.50 Renata GIESZCZYŃSKA (IPN Olsztyn) – Drukarze – elita klasy robotniczej? Specjalne 

uprawnienia i nadzór grupy zawodowej na przykładzie Olsztyńskich Zakładów Graficznych im. S. 
Pieniężnego 

 
11.50–12.10 dr Katarzyna ZAWADKA (IPN Lublin) – Władza a robotnicy na Lubelszczyźnie w okresie 

stalinowskim na przykładzie Fabryki Samochodów Ciężarowych i Kraśnickiej Fabryki Wyrobów 
Metalowych 

 
12.10–12.40   dyskusja 

 


