
Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/26922,Konferencja-naukowa-Media-w-PRL-PRL-w-mediach-Gdans
k-1920-listopada-2003-r.html
2023-05-23, 00:23

Konferencja naukowa „Media w PRL. PRL w
mediach” – Gdańsk, 19–20 listopada 2003 r.

W dniach 19-20 listopada 2003 r. w
Instytucie Politologii WNS Uniwersytetu
Gdańskiego odbyła się konferencja naukowa
z serii „Propaganda PRL-u” – „Media w PRL.
PRL w mediach” zorganizowana przez Biuro
Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci
Narodowej Oddział w Gdańsku oraz Instytut
Politologii UG.

Tematem przewodnim spotkania były media, rola, jaką pełniły w Polsce przed 1989 r.,
obszary możliwej wolności, w jakich mogły funkcjonować oraz to jaki obraz kształtowały. W
konferencji wzięli udział badacze tej tematyki, z IPN, z Trójmiasta oraz zaproszeni goście.
Konferencja była drugim spotkaniem z cyklu „Propaganda PRL-u”. Pierwsze – również przy
współpracy z Uniwersytetem Gdańskim – odbyło się w dniach 10–11 października 2002 r.
Materiały z tego spotkania są obecnie przygotowywane do druku.

Podczas sesji wygłoszone zostały referaty:

„Media w PRL” – prof. Jerzy Eisler (IPN Warszawa)

„Obraz historii Polski w kinie i telewizji PRL” – Janusz Kotański (IPN Warszawa)

„Telewizja przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych” – Patryk Pleskot
(Uniwersytet Warszawski)

„Udział radiostacji »Kraj« w »akcji powrotowej« wychodźstwa polskiego” – dr
Sławomir Cenckiewicz (IPN Gdańsk)
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„Nieugiętość czy kompromis – prasa katolicka w latach 1945–1956” – dr Tomasz
Chinciński (IPN Gdańsk)

„Prasa mniejszości narodowych w PRL” (wybrane przykłady) – dr Piotr Semków
(IPN Gdańsk)

„Polonia w mediach PRL” – prof. Andrzej Chodubski (UG)

„Obraz Polski w propagandzie wielkiej Brytanii (1948-1958)” – dr Jacek Tebinka
(UG)

„PRL na łamach paryskiej »Kultury«” – Marcin Ślaski (UG)

„»Polskie miesiące« w centralnej prasie PRL” – dr Bogusław Gogol (UG)

„Obraz Sierpnia ‘80 w prasie Trójmiejskiej” – dr Tadeusz Dmochowski (UG)

„Działalność podziemnych rozgłośni radiowych w okresie stanu wojennego” –
Przemysław Zwiernik (IPN Poznań)

Podsumowaniem konferencji były dwa panele dyskusyjne: „PRL w mediach – wizerunek
Polski i Polaków” z udziałem prof. Marka Malinowskiego, Janusza Kotańskiego, dr Sławomira
Cenckiewicza oraz „Media w PRL – ich rola i granice wolności” z udziałem prof. Jerzego
Eislera, prof. Wiktora Peplińskiego i prof. Adama Gwiazdy.


