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Klaudia Cymanow ‑Sosin
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Perspektywy rozwoju studiów nad mediami. 
Sprawozdanie z konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dokonania dekady i perspektywy roz-
wojowe studiów nad mediami i komunikowaniem w Polsce. W dziesiątą rocznicę po-
wstania Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, 25–26 kwietnia 2017 roku, 
Wrocław, Uniwersytet Wrocławski 1

W związku z 10-leciem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w dniach 
od 25–26 kwietnia 2017 roku we Wrocławiu odbyła się konferencja Dokonania deka‑
dy i perspektywy rozwojowe studiów nad mediami i komunikowaniem w Polsce. Miała 
ona miejsce w murach Uniwersytetu Wrocławskiego. Obok podejmowania ważkich 
tematów bieżących związanych z naukami o mediach stała się ona przede wszystkim 
okazją do podsumowania 10 -letniej działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji 
Społecznej. W spotkaniu naukowym wzięło udział prawie dwustu medioznawców, któ-
rzy reprezentowali wszystkie większe ośrodki z Polski, a także wiele uczelni z zagrani-
cy. Wśród badaczy zajmujących się problematyką medialną znaleźli się także przedsta-
wiciele Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII – dyrektor IDIKS, 
dr Katarzyna Drąg – zastępca dyrektora IDIKS ds. kształcenia, dr Klaudia Cymanow-
-Sosin – zastępca dyrektora IDIKS ds. public relations, ks. dr Sławomir Soczyński, 
dr Dorota Narewska i mgr Bernadeta Cich.

Prezes PTKS prof. zw. dr hab. Iwona Hofman, która już drugą kadencję kieruje 
Polskim Towarzystwem Komunikacji Społecznej, dała do zrozumienia, że z perspektywy 

 1 Od strony organizacyjnej nad przygotowaniem jubileuszowej konferencji czuwał ośrodek wrocławski 
z prof. zw. dr hab. Bogusławą Dobek -Ostrowską na czele, która w tych dniach koordynowała wszelkie dzia-
łania – zarówno te o charakterze naukowym, jak i czysto organizacyjnym. W skład komitetu organizacyjnego 
weszli także: dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr, dr hab. Michał Jacuński, dr hab. Lucyna Szot, dr Katarzyna 
Konarska, dr Michał Kuś, dr Paweł Urbaniak, mgr Jacek Nożewski i mgr Mateusz Bartoszewicz.
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dziesięciu lat działalności PTKS oraz kilku lat od czasu powołania dyscypliny, jaką są 
nauki o mediach, istnieje ogromna potrzeba zrzeszania się i spotkań w gronie naukow-
ców zajmujących się podobną tematyką. Stwierdziła, że zjazdy takie jak ten odbywają-
cy się w Wrocławiu są niejako akceleratorami zmian w myśleniu o naszej dyscyplinie, 
jej coraz bardziej znaczącej roli i tożsamości, ale także w kontekście rozwoju nowych 
kierunków studiów nad mediami i komunikowaniem.

Była to jedna z największych konferencji środowiska medioznawców, bowiem PTKS 
po dekadzie swojej działalności jest już doskonale rozpoznawalnym towarzystwem 
w Europie i na świecie. Tym razem szczególnie dopisali naukowcy z Europy Środkowo-
-Wschodniej, którzy rozpoczęli kongres występami w dwóch plenarnych sesjach an-
glojęzycznych.

Sesja pierwsza rozpoczęła się we wtorek 25 kwietnia 2017 roku w Bibliotece Uni wer-
sytetu Wrocławskiego. Równocześnie w hallu głównym Biblioteki odbywała się wystawa 
10 lat PTKS. Podczas pierwszego spotkania w Sali Wielkiej Zachodniej Instytutu Dzien-
nikarstwa uroczystego otwarcia dokonała prof. zw. dr hab. Iwona Hof man, prezes PTKS. 
Po niej wystąpili: prof. zw. dr hab. Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, 
dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr, który mówił o 10-leciu Instytutu Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej UWr w perspektywie rozwoju nauk o mediach. Następnie roz-
począł się blok zatytułowany 10 lat… Jak szybko minęło, prowadzony także przez prof. zw. 
dr hab. Iwonę Hofman. Głos zabrali tym razem dr Małgorzata Adamik -Szysiak w imie-
niu członków Towarzystwa, dr hab. Małgorzata Molęda -Zdziech, prof. SGH w imieniu 
członków honorowych, dalej ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, którzy opowie-
dział o sekcjach badawczych, ich roli i znaczeniu w pracy PTKS. Po nim dr hab. Dorota 
Piontek, prof. UAM opowiedziała o kongresach PTKS, dr hab. Alicja Jaskiernia, prof. UW 
wspominała konferencje zorganizowane przez PTKS, dr hab. Zbigniew Oniszczuk, 
prof. UŚ przedstawił historię konkursu Doktorat, a dr Michał Głowacki zrelacjono-
wał funkcjonowanie PTKS na konferencjach międzynarodowych. Na koniec prof. zw. 
dr hab. Bogusława Dobek -Ostrowska wspomniała także o 9 latach istnienia Central 
European Journal of Communication.

Jednym z najbardziej interesujących momentów były wystąpienia członków ho-
norowych. Niektóre – jak cenionego przez wszystkich i wręcz uwielbianego (to słowo 
padło wielokrotnie przez głośniki i w kuluarach) nestora medioznawstwa polskiego, 
prof. Walerego Pisarka oraz wybitnego socjologia kultury, stosunków międzynarodo-
wych i komunikacji międzykulturowej oraz medioznawcy prof. Jerzego Mikułowskiego 
Pomorskiego czy dołączającego na IV Kongresie do grona członków honorowych 
prof. Jerzego Olędzkiego, członka założyciela PTKS, specjalisty z zakresu public rela‑
tions i autora publikacji z zakresu komunikowania międzykulturowego, teorii infor-
macji społecznej i public relations oraz promocji – odbywały się na żywo, inne – jak 
prof. Tomasza Gobana -Klasa – z odtworzenia, z powodu nieobecności na spotkaniu.

Po przerwie kawowej w hallu Biblioteki Głównej UWr miało miejsce miłe zdarze-
nie. Mobilizowani przez gospodarzy wszyscy uczestnicy stanęli na schodach przed bu-
dynkiem i udało się wykonać wspólne zdjęcie wszystkich uczestników kongresu. Po tym 
sympatycznym akcencie integracyjnym badacze powrócili do sal Biblioteki na I sesję 
plenarną przyjaciół PKTS, zatytułowaną How media support democratic process in CEE, 



227Perspektywy rozwoju studiów nad mediami…

którą poprowadził dr Michał Głowacki. Wzięli w niej udział: Sergey G. Korkonosenko 
i Marina A. Berezhnaya (University of St. Petersburg, Russia) z referatem Journalism 
professional ideology for the elusive profession (views from Russia). Następnie Svetlana 
Pasti (University of Tampere, Finland), Sergey Davydov i Olga Logunova (Higher 
School of Economics, Moscow, Russia) z referatem Re ‑Sovietisation of Russian press: 
Evidence from the national newspapers RG and MK. Po nich głos zabrali Jaromir Volek 
i Marina Urbániková (Masaryk University in Brno, Czech Republic) – The Unanticipated 
Consequences of Liberal Democracy Creation: Decline of Public Trust in Czech Journalists 
in the Post ‑transformation Phase oraz reprezentująca ośrodek węgierski Gabriella Szabó 
(Hungarian Academy of Science, Hungary) z tekstem Mass communication and political 
polarization in the age of hybrid media. A theoretical approach. Po niej Anda Rožukalne 
(Riga Stradins University, Latvia) próbowała odpowiedzieć na pytanie: How to captu‑
re local media in Latvia?

Po lunchu rozpoczęła się II sesja plenarna przyjaciół PTKS: How politicians support 
democratic media in CEE, prowadzona przez dr. hab. Przemysława Żukiewicza, którą 
rozpoczęła prof. dr hab. Bogusława Dobek -Ostrowska (University of Wrocław, Poland) 
referatem Uncertain future of democratic standards in CEE the third decade after the col‑
lapse of communism. Po niej głos zabrała Eva Połońska -Kimunguyi (London School of 
Economics and Political Science, Great Britain) z wystąpieniem The European Union and 
the regulation of democratic media in CEE, a dalej: Svetlana Bodrunova (University of 
St. Petersburg, Russia) z referatem Four Russias in Communication: Deepening Cognitive 
Gaps in Society – a World Trend or a Unique Post ‑Soviet Comeback?, Natalia Milewski 
(University of Bucharest, Romania) – The Media’s Role in Fighting Corruption in Romania: 
The Summary of the Anti ‑Corruption Policies Revisited Project, a na koniec Lilia Raycheva 
(The St. Kliment Ohridski Sofia Universtity, Bulgaria), mówiąc o spostrzeżeniach na te-
mat mediów w jej kraju (Bulgaria: mediatization of politics and politicization of media).

Następnie uczestnicy konferencji udali się do kilku sal, by tam uczestniczyć w ob-
radach panelowych aż do późnych godzin popołudniowych. Wieczorem mieli okazję 
odbyć spacer po akademickim sercu Wrocławia – była to wędrówka wzdłuż Odry ulicą 
Wyspiańskiego aż do Hali Stulecia, gdzie odbyła się uroczysta kolacja.

Następnego dnia naukowcy powrócili do obrad w swoich panelach. Wiele mówiące 
są same nazwy paneli: Perspektywa historyczna badań nad komunikowaniem, z prowadzą-
cym dr. hab. Ryszardem Filasem, Medioznawca wobec nowych wyzwań badawczych z pro-
wadzącą dr hab. Katarzyną Pokorną -Ignatowicz, Politolodzy wobec nowych perspektyw 
badawczych w naukach o komunikowaniu, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jerzego 
Olędzkiego, Komunikowanie na nowych polach badawczych, któremu przewodniczyła 
dr hab. Ewa Marciniak, Partycypacja społeczna z prowadzącym dr. hab. Arkadiuszem 
Lewickim, Media społecznościowe pod przewodnictwem dr. hab. Zbigniewa Widera.

W środę 26 kwietnia miały miejsce ciekawe panele: Polityka medialna, prowadzący: 
dr hab. Aleksander Woźny, Internet a media tradycyjne, prowadzący: dr hab. Małgorzata 
Molęda -Zdziech, Badania nad mediami publicznymi, prowadzący: dr Michał Głowacki, 
Komunikacja międzykulturowa i dyplomacja, prowadzący: dr hab. Magdalena Ratajczak, 
Badania nad komunikacją polityczną, prowadzący: dr hab. Agnieszka Stępińska, Public 
relations w polityce z prowadzącym dr. hab. Michałem Jacuńskim. W kolejnych godzinach 
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uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w następujących blokach: Wartości komuni‑
kowania w przestrzeni mediów, który poprowadził prof. dr hab. Ignacy Fiut, Media spo‑
łecznościowe a media tradycyjne, z prowadzącą dr hab. Moniką Przybysz, prof. UKSW, 
Rola języka w przekazach medialnhych, pod przewodnictwem prof. dr hab. Janiny Fras, 
Komunikowanie w kampanii wyborczej z prowadzącym dr. hab. Mariuszem Kolczyńskim, 
prof. UŚ. Równocześnie odbywały się panele: Zmiany w newsie, który poprowadzi-
ła dr hab. Małgorzata Lisowska -Magdziarz, Prawo a media pod okiem dr hab. Alicji 
Jaskierni, prof. UW, Badania nad mediami społecznościowymi i internetem, z prowa-
dzącym dr. hab. Jerzym Biniewiczem, prof. UWr, a w sesji popołudniowej: Przekaz 
i jego znaczenie, prowadzący: prof. dr hab. Beata Ociepka, Edukacja medialna, prowa-
dzący: dr  hab.  Agnieszka Hess, prof.  UJ, Media a  komunikowanie polityczne, pro -
wadzący: dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM, Kryzysy i konflikty polityczne w mediach, 
pro wadzący: dr hab. Marek Mazur, Media tradycyjne, prowadzący: ks. dr hab. Michał 
Drożdż, prof. UPJPII, Badania nad użytkownikami mediów, prowadzący: dr hab. Alicja 
Jaskier nia, prof. UW. Popołudniem nastąpiło zamknięcie konferencji. Podczas tego spot-
kania padło fundamentalne pytanie: „Co dalej z PTKS”? Tę część konferencji poprowa-
dzili prof. dr hab. Iwona Hofman i dr hab. Zbigniew Oniszczuk, prof. UŚ.

Profesor Iwona Hofman w charakterystyczną dla siebie elegancją podziękowała 
wszystkim uczestnikom, a następnie zamieniła kilka zdań z każdym z nich, zachęcając 
do kolejnego spotkania i aktywności na polu nauk o mediach i komunikacji.


