
4 LISTOPADA

godz. 9.00-12.15

dr hab. Mi ro sław Go lon (IPN Gdańsk), 
Zwią zek So wiec ki na ła mach pol skiej pra sy 
pod ziem nej w la tach 80. – wy bra ne za gad nie nia

prof. dr hab. Ry szard Su dziń ski (UMK To ruń), 
Wy da rze nia w Pol sce w la tach 1980 -1990
w świe tle pra sy po lo nij nej w Chi ca go

Bar tosz Ka li ski (IH PAN War sza wa), 
Etos i wal ka. Po rów na nie tre ści pism 
„Hut ni cy ‘82” (War sza wa) i „Hut nik” (Kra ków)

Ar ka diusz Ka zań ski (IPN Gdańsk), 
„Roz wa ga i So li dar ność” – pi smo pod ziem nej 
„So li dar no ści” w Stocz ni Gdań skiej 
im. Le ni na 1982-1988

Ka rol Na wroc ki (IPN Gdańsk), 
El blą ska pra sa pod ziem na 1982-1989

Pa weł Szulc (IPN Szcze cin), 
Szcze ciń ska pra sa dru go obie go wa w 1989 ro ku

Ka ta rzy na Kyc (IPN Rze szów), 
Rze szow ska pra sa nie za leż na w la tach 1985-1990

Jan Ola szek (IPN War sza wa), 
„Prze gląd Wia do mo ści Agen cyj nych” (1984-1990)

godz. 12.15 -12.45

Dys ku sja

godz. 12.45-15.30

Przerwa

godz. 15.30 -17.00

Ka mi la Chur ska (IPN Byd goszcz), 
Wy bo ry 1989 w byd go skiej pra sie pod ziem nej

dr Prze my sław Wój to wicz (IPN Byd goszcz), 
„Wol ne Sło wo. Ser wis in for ma cyj ny”. Biu le tyn 
to ruń skiej „So li dar no ści”

dr Se ba stian Pi lar ski (IPN Łódź), 
Łódz ka pra sa pod ziem na wo bec pro ce su 
prze mian po li tycz nych w Pol sce w 1989 roku

Pr
as

a 
po

dz
ie

m
na

 w
 P

R
L

Jó zef Śre niow ski (IPN Łódź), 
Śro do wi ska kol por te rów na tle zja wi ska 
wy daw nictw pod ziem nych lat 80-tych 
(po 13 grud nia 1981 r.) w Ło dzi i re gio nie łódz kim

dr Sła wo mir Cenc kie wicz, 
Pa weł Mi kłasz – szkic do por tre tu pod ziem ne go 
wy daw cy -kon fi den ta

godz. 17.00 -17.30

Dys ku sja

godz. 17.30-18.30

Pro mo cja ksią żek Pa pie rem w sys tem. 
Pra sa dru go obie go wa w PRL oraz Dzien ni ka rze 
wła dzy, wła dza dzien ni ka rzom. Apa rat re pre sji 
wo bec śro do wi ska dzien ni kar skie go

5 LISTOPADA

godz. 9.00 -11.00

Do mi nik Kry siak (IPN Olsz tyn), 
Ob raz pol skiej rze czy wi sto ści lat 80. XX wie ku 
na ła mach olsz tyń skie go pi sma „Re zo nans”

Re na ta Giesz czyń ska (IPN Olsz tyn), 
Pod ziem ne pi smo Fe de ra cji Mło dzie ży Wal czą cej 
War mii i Ma zur „Lar wa”

dr Wi told Giesz czyń ski (UWM Olsz tyn), 
Strajk w Olsz tyń skich Za kła dach Gra ficz nych 
w 1981 roku na ła mach „Ga ze ty Olsz tyń skiej”

dr Piotr Kar de la (IPN Olsz tyn), 
„Ini cja ty wy War miń skie” – pi smo śro do wi ska 
li be ral nej opo zy cji w Olsz ty nie

Pa weł P. Wa rot (IPN Olsz tyn), 
Dzia ła nia ope ra cyj ne SB wo bec lo kal nej pra sy 
pod ziem nej na przy kła dzie „Echa Mrą go wa”

godz. 11.00 -11.30

Dys ku sja



Od dział IPN w Bia łym sto ku 
De le ga tu ra w Olsz ty nie

Bi blio te ka Uni wer sy tec ka 
UWM w Olsz ty nie

zapraszają na
Ogólnopolską Konferencję Naukową

Prasa 
podziemna 

w PRL
3–5 listopada 2010

Pro gram konferencji

3 LISTOPADA

godz. 14.00 -17.15

Kon rad Knoch (ECS Gdańsk), 
Pra sa li be ral na dru gie go obie gu 
w la tach 1979-1990

An drzej W. Ka czo row ski, 
Nie za leż na pra sa chłop ska 1977-1989

To masz Tru ska wa (SWS War sza wa), 
Pra sa za kła do wa lat 80. w PRL

Grze gorz Wołk (IPN War sza wa), 
Pra sa dru gie go obie gu w za so bie Biu ra 
Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN 
– za rys pro ble ma ty ki

Jo an na Bach tin (BN War sza wa), 
Gro ma dze nie wy daw nictw nie za leż nych 
w Bi blio te ce Na ro do wej

Mar ta Mar cin kie wicz (IPN Szcze cin), 
Pra sa in ter no wa nych

Grze gorz Maj chrzak (IPN War sza wa), 
Nie tyl ko pra sa. Fe no men Ra dia „So li dar ność”

dr Krzysz tof  Osiń ski (IPN Byd goszcz), 
Ra dio „So li dar ność” w Byd gosz czy

dr Do mi ni ka Ra fal ska (ID UW War sza wa), 
Pra sa dru gie go obie gu Nie za leż ne go Zrze sze nia 
Stu den tów Uni wer sy te tu War szaw skie go 
w la tach 1980-1981

godz. 17.15-17.45
Dys ku sja

godz. 17.45 -19.00

Pro mo cja książ ki En cy klo pe dia So li dar no ści. 
Opo zy cja w PRL 1976 -1989

Miejsce konferencji:

Biblioteka Uniwersytecka 
UWM w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 12 b, 
sala S2/116

Organizatorzy:

Oddział IPN w Białymstoku 
Delegatura w Olsztynie

Biblioteka Uniwersytecka 
UWM w Olsztynie
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Konferencji towarzyszyć będzie wystawa

Prasa i wydawnictwa niezależne 
na Warmii i Mazurach 1980 -1989

zorganizowana przez: 

Delegaturę IPN w Olsztynie 
oraz
Oddział Zbiorów Specjalnych 
Biblioteki Uniwersyteckiej 
UWM w Olsztynie 


