
Poradnictwo  w PRL 

30 listopada – 2 grudnia 2016  

Wydział Historyczny UAM w Poznaniu 

ul. Umultowska 89 d 

 

Dzień I, 30 listopada 2016, środa  

9:30–10:00 Otwarcie konferencji  

10:00–10:45 Wykład wprowadzający: prof. dr hab. Dariusz Jarosz (IH PAN), „Poradnictwo w 

PRL” 

10:50–12:30 Sesja I  

 dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (UAM), „Poradnictwo edukacyjne w PRL” 

 dr Ewa Rzanna-Szczepaniak (AM w Poznaniu), „Polskie podręczniki do historii muzyki i 

form muzycznych z lat 1945–1956” 

 prof. US dr hab. Joanna Król (US), „Powiemy wam, jak wychowywać dzieci: poradnictwo 

pedagogiczne na łamach miesięcznika »Szkoła i Dom« (1949–1958)” 

 mgr Arkadiusz Gawroński (AP w Białymstoku), „Funkcje poradnicze socjalistycznych 

organizacji młodzieżowych na przykładzie organizacji działających na białostocczyźnie w 

latach 1973–1989” 

 dr Marcin Graban (UAM), „Kształtowanie człowieka socjalistycznego – poradnictwo 

zawodowe w PRL” 

 

 

12:30–13:10 Dyskusja  

13:10–13:55 Przerwa  

 

14:00–15:00 Sesja II  

 dr Karolina Bittner (IPN), „Jak urządzić mieszkanie?” 

 mgr Paweł Nowik (IPN), „Co kierowca amator powinien wiedzieć o obsłudze samochodu. 

Analiza poradników Adama Słodowego publikowanych w latach 60-tych XX wieku” 

 dr Zuzanna Grębecka (UW), „Bricoleurzy i majsterkowicze, czyli kultura zastępników”  

 

15:00–15:30 Dyskusja  

15:30–15:45 Przerwa  

 

 



15:50–16:50 Sesja III  

 dr Anna Nowakowska-Wierzchoś (AAN), „Poradnictwo prawne Ligi Kobiet Polskich” 

 mgr Joanna Kasprowicz (UZ), „Zakres poradnictwa prowadzonego prze Ligę Kobiet na 

Ziemi Lubuskiej w PRL” 

 mgr Agnieszka Stasiewicz (IPN), „Od czerwonej bluzki z ręczników frotte do »Potraw z 

małą ilością mięsa« czyli poradnictwo Ligi Kobiet w PRL” 

 

16:50–17:20 Dyskusja  

17:20–17:35 Przerwa  

 

17:40–19:20 Sesja  IV  

 dr Barbara Klich-Kluczewska (UJ), „»Jak żyć?« Wzorce małżeństwa i praktyki edukacyjne 

w poradnictwie rodzinnym doby PRL” 

 dr Natalia Jarska(IH PAN/IPN), „Poradniki życia małżeńskiego w PRL” 

 dr Regina Pacanowska (UAM), „Od poradnictwa rodzinnego do edukacji seksuologicznej. 

Droga zawodowa M. Wisłockiej w kontekście realiów okresu Polski Ludowej i nie tylko” 

 dr Jan Miłosz (UAM), „Edukacja seksualna i planowanie potomstwa w PRL – Towarzystwo 

Świadomego Macierzyństwa/Towarzystwo Planowania Rodziny – Michalina Wisłocka – 

Lew Starowicz” 

 mgr Ewa Martinek, „Jak przejść przez okres dorastania i nie zwariować? – poradnictwo dla 

nastolatek z lat 70” 

 

19:20–19:50 Dyskusja  

  

Dzień II, 1 grudnia 2016, czwartek  

10:00–11:40 Sesja V  

 dr Paweł Szulc (IPN), „Stachanowiec wśród książek – poradnictwo dla bibliotekarzy w 

okresie stalinowskim” 

 dr Tomasz Osiński (IPN), „»Barwny świat akwarium« w szarej rzeczywistości PRL” 

 Daniel Brzeszcz (UW), „Korzenie polskiej kultury wizualnej. Ortografia fotografii” 

 dr Rafał Ciesielski (UZ), „Poradnictwo jazzowe na łamach miesięcznika »Jazz« (1956–

1964)” 

 dr hab. Marcin Kruszyński, mgr Agnieszka Skura (IPN), „»Tylko kociaki i bikiniarze 

spędzają wczasy w dusznym barze«... czyli parę dobrych rad na spędzenie wakacji (lata 40. 

i 50.)” 

11:40–12:10 Dyskusja  

12:10–12:25 Przerwa  

 



12:30–13:50 Sesja VI  

 prof. US dr hab. Małgorzata Machałek (US), „Z »Poradnikiem gospodyni wiejskiej« w 

stronę modernizacji wsi” 

 mgr Marcin Tunak (UAM), „Moda kobiety wiejskiej w okresie PRL-u na przykładzie 

gminy Chrzypsko Wielkie. Wykorzystanie resztek materiałów w gospodarstwie wiejskim”   

 mgr Andrzej Krzysztof Bucholz (UAM), „Poradnictwo w prasie kobiecej doby PRL na 

przykładzie wybranych numerów czasopisma »Kobieta i życie«” 

 dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz (IBL PAN), „Jak żyć w kryzysie? Strategie radzenia sobie 

z organizacją życia codziennego na łamach polskiej prasy kobiecej lat 80. XX wieku”   

 

13:50–14:20 Dyskusja  

14:20–15:05 Przerwa  

 

15:10 – 16:30 Sesja VII  

 dr Maša Guštin, dr Natalia Wyszogrodzka (UG), „Poradnictwo kulinarne i zbiorowe 

żywienie w czasach komunistycznej Jugosławii na przykładzie wybranych wydawnictw” 

 mgr Anna Ż.M. Wiśniewska-Grabarczyk (UŁ), „Obiady firmowe i czwartki półmięsne – o 

(trudnej) kulturze stołu w prasie łódzkiej” 

 mgr Agnieszka Fic (UWr), „Trudne życie osiedlowe. Poradnictwo dnia codziennego we 

Wrocławiu lat sześćdziesiątych” 

 lic. Jakub Romaniak (UAM), „Poradnictwo w PKF za czasów Gomułki” 

 

16:30–17:00 Dyskusja  

 

Dzień III, 2 grudnia2016, piątek  

9:00–10:40 Sesja VIII  

 dr Ryszard Stefanik (US), „Kalendarze sportowe i sportowe poradniki metodyczne w latach 

1949–1956” 

 dr Rafał Szubert (UWr), „Poradnictwo w Ludowych Zespołach Sportowych w latach 1946–

1975” 

 lic. Wojciech Czwojda (UAM), „Poradniki zdrowotne w Polskiej Kronice filmowej w 

latach 1960–1970” 

 dr Agnieszka Piasecka-Robak (UP we Wrocławiu), „»Ryba tego ci nie powie, ale wzmacnia 

Twoje zdrowie« – komunikowanie o zdrowiu i poradnictwo zdrowotne w PRL” 

 mgr Jacek Szymala (UWr), „Szlaki Bohdana Chmielnickiego w dwóch przewodnikach. 

Marceli Kosman i Jerzy Sydor” 

 

10:40–11:10 Dyskusja  

11:10–11:25 Przerwa  



 

11:30–13:10 Sesja IX 

 dr Kamila Kamińska-Chełminiak (UW), „Instruktaże cenzury instytucjonalnej. Casus 

»Biuletynu Informacyjno-Instrukcyjnego«” 

 dr Katarzyna Zawadka (IPN), „Świat wyobrażeniowy i rzeczywisty w poradnikach 

szkolenia partyjnego PZPR” 

 dr Jarosław Pałka (Dom Spotkań z Historią), „Regulaminy i wytyczne dla wojska do walki 

z polskim podziemiem niepodległościowym po wojnie”  

 dr Przemysław Zwiernik (IPN), „Problematyka szkoleń i wychowania funkcjonariuszy SB 

oraz osobowych źródeł informacji” 

 prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (IPN), „Poradniki opozycjonisty” 

 

13:10–13:40 Dyskusja  

13:40–14:25 Przerwa  

 

14:30: 15:30 Sesja X 

 prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik (UW), „Rola społeczna poradników dobrego 

wychowania w PRL. Porównanie z II i III RP” 

 prof. UAM dr hab. Dorota Skotarczak (UAM), „Uprzejmy milicjant” 

 mgr Adam Dombrowski (UWr),  „Porady w czasopiśmie »Przekrój« z lat 1952–1989” 

 

15:30–16:00 Dyskusja  

16:00 Podsumowanie konferencji  

 

 

 


