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Wykłady, spotkania, uroczystości, seminaria, wyróżnienia itp. 
 

ROK 2018 

9 stycznia 2018 r. – odbył się wykład Krzysztofa Zanussiego pt. Społeczna funkcja autorskiego kina 
artystycznego. W trakcie wykładu, gość zaprezentował fragmenty swojej sztuki „Sesja kastingowa” 
ze sceną z udziałem Zbigniewa Zapasiewicza, zrealizowanej dla Teatru TV. Scena ta w krzywym 
zwierciadle pokazuje kulisy zawodu dziennikarza. Sztuka powstała po tym jak jedna ze stacji 
telewizyjnych zaprosiła Zanussiego jako członka komisji kwalifikacyjnej dla prezenterów. 

9 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie z Remigiuszem Grzelą, autorem książki Podwójne życie 
reporterki. Fallaci. Torańska. Spotkanie było zorganizowane przez Fundację Centrum Badań 
i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz Magazyn „Nowy Folder” w ramach Festiwalu Natura – 
Kultura – Media im. Ryszarda Kapuścińskiego i miało miejsce na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji 
i Bibliologii.  

12 stycznia 2018 r. nasz Wydział odwiedzili uczniowie XIII LO im. płk. L. Lisa-Kuli w Warszawie. 
Licealiści wysłuchali wykładów dr K. Brylskiej i dr. K. Kaszewskiego. Uczestniczyli także w warsztatach 
w studiu telewizyjnym prowadzonych przez inż. Witolda Baszyńskiego, uczestniczyli w badaniach 
prowadzonych przez LBM i CAM jak również zwiedzili Akademickie Radio Kampus. 

29 stycznia 2018 r. – Magdalena Narojczyk, studentka WDIB UW, jako pierwsza w historii ukończyła 
studia w formie eksternistycznej z wykorzystaniem nowych technologii. Magdalena Narojczyk jest 
Absolwentką kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na specjalności public relations 
i marketing medialny, która ze względu na swą niepełnosprawność studiowała w formie 
eksternistycznej z wykorzystaniem nowych technologii. Większość zaliczeń i egzaminów odbywała 
się poprzez Skype. Ten najważniejszy, dyplomowy, odbył się 29 stycznia i również przebiegał 
w oparciu o rozwiązania technologiczne. Był prawdopodobnie pierwszym takim egzaminem na UW. 
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych podkreśla nowatorski charakter stosowanych praktyk. 

15 lutego 2018 r. – w Nuncjaturze Apostolskiej w Polsce miało miejsce ukonstytuowanie Komitetu 
Naukowego obchodów 100-lecia przywrócenia relacji dyplomatycznych między Państwem Polskim 
i Stolicą Apostolską. Tego dnia odbyło się też pierwsze robocze spotkanie tego gremium. W jego 
skład weszło 16 osób. Jedną z nich jest Prodziekan WDIB UW, prof. dr hab. Dariusz Kuźmina. 

9 marca 2018 r. odwiedzili nas uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida 
w Wyszkowie. Wysłuchali wykładów dr. Ivana Dimitrijevića i dr. Krzysztofa Kaszewskiego. Uczest-
niczyli także w krótkich warsztatach Akademickiego Radia Kampus i studia telewizyjnego oraz 
zwiedzili Laboratorium Badań Medioznawczych i Centrum Analiz Medialnych.  

16-17 marca 2018 r. w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał 
IV edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Jak co roku organizatorem był Wydział Dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii UW, a współorganizatorami 15 wyższych uczelni z całego kraju. W etapie 
centralnym uczestniczyło 150 uczestników z całego kraju. Po napisaniu testu z zakresu wiedzy 
o mediach zawodnicy uczestniczyli w spotkaniu z dziennikarzem telewizyjnym i radiowym, autorek 
książek, Bogdanem Rymanowskim. 

22 marca 2018 r. – publikacja dr hab. Piotra Tafiłowskiego pt. Inkunabuły zawierające treści 
geograficzne w zbiorach polskich. Z dziejów komunikacji społecznej i naukowej w dawnej Polsce 
otrzymała na 22. Poznańskich Targach Książki Naukowej i Popularnonaukowej wyróżnienie 
w konkursie na najlepszą książkę akademicką w roku 2018. 

5–8 kwietnia 2018 r. dr hab. Paweł Żak, wykładowca WDIB UW prezentował swoje prace z cyklu 
„i inne martwe natury” na targach fotografii w Nowym Jorku organizowanych od niemal 40 lat przez 
międzynarodowe stowarzyszenie kuratorów sztuki fotograficznej (AIPAD Photography Show), gdzie 
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jego prace zostały uznane za jeden z 10 najlepszych zestawów prezentowanych na targach. Obecnie 
(od 13.04 do 11.05.2018) prace są prezentowane na wystawie indywidualnej w Galerii Imura 
w Kyoto. 

12 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs o przyznanie 
środków finansowych na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) na 
2018 rok. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii pt. „Podniesienie poziomu 
naukowego oraz poziomu umiędzynarodowienia czasopisma naukowego „Studia Medioznawcze”„ 
uzyskał dofinasowanie w wysokości 171.380 PLN. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Robert 
Cieślak. 

12 kwietnia 2018 r. Prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, Prodziekan WDIB UW otrzymał w konkursie 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu „Ochrony dziedzictwa kulturowego za 
granicą 2018” grant na realizację kwerendy, katalogowania i digitalizację polskiego dziedzictwa 
narodowego w Fundacji Archiwum Helveto-Polonicum we Fryburgu (Szwajcaria). Uczestnikami 
projektu m.in będą dwaj studenci i jedna doktorantka z naszego Wydziału. 

13 kwietnia 2018 r. na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii odbył się pierwszy Maraton 
Filmowy pt.: „Venus i Mars, czyli obraz kobiety i mężczyzny we współczesnym filmie” zorganizowany 
przez Samorząd Studentów WDIB UW.  

13-14 kwietnia 2018 r. do Warszawy przyjechali członkowie rady programowej Europejskiego 
Stowarzyszenia Zarządzania Mediami (European Media Management Association – EMMA). Nasz 
Wydział jest organizatorem Kongresu EMMA pt. „Media Management in the Age of Big Data and 
High-tech”(13–15.06.2018). Nasi Goście odwiedzili budynek WDIB na ul. Bednarskiej oraz Centrum 
Kreatywności Targowa, gdzie w dniu 13.06.2018 r. odbędzie się wydarzenie „Creative Cultures for 
Media Progression: An Unconference”. 

maj 2018 r. – prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, Prodziekan WDIB UW otrzymał w konkursie Senatu RP 
„Współpraca z Polonia poza granicami” środki na prowadzenie kwerendy, digitalizacji 
i upowszechniania historii o działalności Polaków poza granicami w: Brazylii, Czechach, Izraelu i USA. 

1-6 maja 2018 r. w Sandomierzu w ramach Festiwalu Filmów NieZwykłych odbył się już drugi plener 
dziennikarski (Warsztaty) Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Dwadzieścioro 
dwoje studentów, podzielonych na dwie grupy wykonywało ćwiczenia warsztatowe. Polegające na 
wydawaniu festiwalowej Gazety NieZwykłej i Festiwalowej Kroniki Filmowej. Ukazały się trzy 
wydania gazety i cztery wydania Kroniki. Warsztaty prowadzili pracownicy i współpracownicy 
naszego Wydziału, i tak za grupę prasowa odpowiadał mgr Stanisław Zawiśliński oraz mgr Konrad 
Zarębski, mgr Piotr Radecki. Całością prac i grupą TV kierował dr Sławomir Rogowski, wspierany 
przez Adama Bortnowskiego prowadzącego zajęcia montażu filmowego i tv. Wśród gości Festiwalu 
byli, m.in.: prof. Jerzy Bralczyk, Stanisława Celińska, Kinga Dębska, Andrzej Seweryn, Krzysztof 
Materna, Piotr Machalica, Marian Dziędziel, Jakub Gierszał, a oprócz wielu znakomitych filmów 
prezentowane były koncerty, recitale i wystawa plakatów Andrzeja Pągowskiego. Gościem 
specjalnym był obchodzący w trakcie imprezy (05.05), swoje 80-lecie Jerzy Skolimowski. 

4 maja 2018 r. – wykładowcy WDIB dr Bartłomiej Włodarczyk oraz prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-
Kasperek otrzymali Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego w kategorii podręczniki 
akademickie za książkę pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu 
do opisu przedmiotowego. 

9 maja 2018 r. odbyło się spotkanie studentów kierunku Logistyka i administrowanie w mediach 
z mec. Jerzym Stachowiczem – pełnomocnikiem Romana Polańskiego.  

17 maja 2018 r. zostały przyznane nagrody w konkursie Grand Press Photo. 76 fotografów walczyło 
o wyróżnienia za zdjęcia, reportaże i projekty dokumentalne. Wśród laureatów znaleźli się nasi 
studenci i absolwenci: Mateusz Baj – II miejsce za fotoreportaż w kategorii KULTURA I ROZRYWKA; 
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Aleksandra Szmigiel – III miejsce za zdjęcie pojedyncze w kategorii SPORT; Zuzanna Sosnowska – 
nagroda główna w kategorii YOUNG POLAND. 

24 maja 2018 r. odbyła się debata pt. Komunikacja – trendy. Perspektywa międzynarodowa. 
Debata odbyła się w języku angielskim, a udział w niej wzięli szefowie agencji PR z międzynarodowej 
sieci WIN PR Group: Maura FitzGerald z Version 2.0 z USA, James Kelliher z Whiteoaks z Wielkiej 
Brytanii, Liane Lahl z Fortis PR z Niemiec, Dorota Sapija z Omega Communication z Polski i oczywiście 
nasi studenci. Moderatorami debaty byli dr Monika Kożdoń-Dębecka i dr Łukasz Przybysz. 

24 maja 2018 r. odbyło się spotkanie Podróż do dawnego Królestwa Lo poświęcone projektowi 
„Manuskrypty z jaskiń Mardzong”, realizowanemu na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji 
i Bibliologii UW. Spotkanie poprowadziła dr hab. Agnieszka Helman-Ważny (wraz z zespołem: Sarah 
Skumanov i Rajmund Radziewicz). 

Od czerwca 2018 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny 
start zawodowy”. W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych, dzięki wsparciu 
doświadczonych promotorów przygotowują prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na 
zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Do udziału 
w projekcie zaproszeni są: studenci studiów I i II stopnia, którym do końca studiów licencjackich lub 
magisterskich pozostało nie więcej niż 4 semestry oraz promotorzy gotowi wspierać studentów 
w przygotowaniu pracy aplikacyjnej. Projekt realizuje 6 wydziałów UW: Wydział „Artes Liberales”, 
Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Wydział Nauk 
Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Polonistyki, Wydział Psychologii. Projekt reali-
zowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7 czerwca 2018 r. – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW (wspólnie z Wydziałem 
Geografii i Studiów Regionalnych) otrzymał dofinansowanie w ramach programu POWER na 
realizację programu studiów II stopnia „Strategie Dziedzictwa Kulturowego”. Dotacja dla Wydziału 
wynosi 630 tys. zł. 

8 czerwca 2018 r. na naszym Wydziale odbyło się uroczyste rozdanie nagród im. dra Pawła Stępki. 
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz 
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, a także członkowie Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji. To już siódma edycja konkursu na najlepszą pracę naukową oraz wydawnictwo 
z dziedziny mediów elektronicznych. Zwycięzcami tej edycji zostali: dr Łukasz Goniak oraz dr hab. 
Weronika Świerczyńska-Głownia. 

11 czerwca 2018 r. odbyła się prezentacja raportu „Stygmatyzacja medialna Public Relations” 
autorstwa dr. Łukasza Przybysza oraz debata z udziałem Wiceministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Pawła Lewandowskiego, poseł Joanny Kluzik-Rostkowskiej, redaktora Konrada 
Piaseckiego, dr. Łukasza Przybysza. Debatę poprowadził Grzegorz Szczepański, Prezes ZFPR. 

12 czerwca 2018 r. – studenci specjalizacji telewizyjnej Karol Dejas, Paulina Florys i Malwina 
Dutkiewicz zdobyli kolejno pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację 
filmową projektu architektonicznego przygotowanego dla warszawskiej dzielnicy Bemowo.  

13 czerwca 2018 r. – w Centrum Kreatywności na ul. Targowej odbyło się wydarzenie pt. „Creative 
Cultures for Media Progression: An Unconference”. Niekonferencja, która była zorganizowana przez 
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego 
Warszawa, zainaugurowała kongres Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami (EMMA). 
W ramach ‘niekonferencji’ wystąpili Paweł Tomaszewski , Miłosz Wośko i Arek Tworus, którzy 
zaprezentowali na scenie muzyczny projekt pt. „Marzy Mi Się Yokohama”. 

17 czerwca 2018 r. członkowie zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW wzięli udział 
w ważnym wydarzeniu: połączonych konferencjach 6th Polish Eyetracking Conference & 2nd Earli 
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SIG 27 Conference. Dr hab. Tomasz Gackowski i dr Karolina Brylska podczas prezentacji – w roli 
keynote speakers – przedstawili wyniki badań biometrycznych dotyczących osób grających 
w FIFA 18. 

21 czerwca 2018 r. – student WDIB UW Marcin Blicharski (II rok, Bibliotekoznawstwo i Informacja 
Naukowa) znalazł się na ogłoszonej liście 100 osób, wyróżnionych za działalność na rzecz rozwijania 
umiejętności cyfrowych w Polsce w 2018. Listę ogłosiło Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności 
Cyfrowych w Polsce. 

14 września 2018 r. wykładowca WDIB UW dr hab. Wiesław Cetera zdobył grant na realizację 
projektu: „Wielomodułowy system rafinacji dużych zasobów informatycznych – Big Data (RBD)”. 

24 września 2018 r. w Auli Starego BUWu odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 
2018/2019 połączona z Pożegnaniem Absolwentów Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. 

3 października 2018 r. – Kapituła Nagrody im. Jana Jędrzejewicza przyznała wyróżnienie dr hab. 
Iwonie H. Pugacewicz za książkę „Batignolles 1842-1874. Edukacja Wielkiej Emigracji” w uznaniu 
wysokiego poziomu merytorycznego pracy i Jej wkładu w historię nauki w kategorii „wyróżnienie dla 
najlepszej polskiej książki poświęconej historii nauki i techniki”. 

8 października 2018 r. – nowy kierunek studiów II stopnia „Zarządzanie Big Data” został zgłoszony 
w konkursie uzupełniającym do Programu zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu 
Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
PO WER, ścieżka 3.5 został zakwalifikowany do wdrożenia. Program „Zarządzanie Big Data” został 
przygotowany w Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów. 

11–14 października 2018 r. odbył się tegoroczny festiwal „Natura – Kultura – Media im. Ryszarda 
Kapuścińskiego” w podwarszawskim Izabelinie oraz na Wydziale Dziennikarstwa, Bibliologii 
i Informacji UW. Impreza tradycyjnie poświęcona jest szeroko pojętemu reportażowi i filmowi 
dokumentalnemu. Najważniejszym wydarzeniem festiwalu był specjalny pokaz filmu „Jeszcze dzień 
życia” w reżyserii Damiana Nenowa i Raúla de la Fuente. Film powstał na podstawie książki Ryszarda 
Kapuścińskiego i opowiada historię reportera realizującego swoją misję w ogarniętej wojną Angoli 
w 1975 roku. W spotkaniach autorskich z festiwalową publicznością wzięli udział znani dziennikarze 
i reporterzy: Cezary Łazarewicz, Ewa Wanat, Thomas Orchowski, Mirosław Ikonowicz, Marek Kusiba, 
a także dokumentaliści filmowi – Grzegorz Szczepaniak i Kinga Dębska. Osobnym punktem programu 
były nawiązania do najbardziej znanej i wciąż aktualnej, opublikowanej po raz pierwszy przed 40 laty 
książki Kapuścińskiego – „Cesarz” – uniwersalnej opowieści o modelu autorytarnym państwa, buncie 
i upadku człowieka.  

Jednym z ważniejszych punktów programu była debata panelowa „Spór o media” inspirowana 
refleksjami Ryszarda Kapuścińskiego na temat mediów. Poprowadził ją prof. Wawrzyniec Konarski, 
a udział w niej wzięli m.in.: prof. Janusz W. Adamowski, prof. Marek Jabłonowski, red. Stanisław 
Zawiśliński, red. Grzegorz Dziemidowicz i amb. Jerzy M. Nowak. Na festiwal przygotowane zostało 
specjalne wydanie „Nowego Folderu” – gazety studentów, młodych dziennikarzy i reporterów 
wydawanej przez Fundację. Adepci dziennikarstwa UW zaprezentowali też w Izabelinie swoje prace 
fotograficzne i audiowizualne, umiejętności organizacyjne.  

16 października 2018 r. odbyła się prezentacja raportu z badań nad zjawiskiem Fear of Missing Out 
pt. „FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem”. Badania zostały przeprowadzone metodą CAWI  
w 2018 r. na reprezentatywnej grupie polskich internautów od 15 roku życia wzwyż). W spotkaniu 
udział wzięli autorzy raportu: dr Anna Jupowicz-Ginalska, dr Justyna Jasiewicz, dr hab. Małgorzata 
Kisilowska (WDIB), dr Tomasz Baran (Wydział Psychologii UW), mgr Aleksander Wysocki oraz 
przedstawiciele firmy Google Polska. 

19 października 2018 r. odwiedzili nasz Wydział uczniowie klasy literacko-medialnej z XIII Liceum 
Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie. Licealiści 
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wysłuchali wykładu dra Mikołaja Ochmańskiego. Ponadto uczestniczyli w krótkich warsztatach 
Akademickiego Radia Kampus i Laboratorium Badań Medioznawczych.  

23 października 2018 r. odbyło się spotkanie z Łukaszem Wylężałkiem, reżyserem takich filmów jak 
„Balanga”, „Darmozjad polski”, czy „O dwóch takich co nic nie ukradli”. Wykład zainaugurował cykl 
spotkać z ważnymi osobistościami ze świata filmu.  

30 października – 11 grudnia 2018 r. na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW odbyły 
się warsztaty dziennikarskie. Trenerami byli: Wojciech Cieśla, Beata Biel, Anna Gilewska, Paweł 
Reszka, Mariusz Jałoszewski. 

31 października 2018 r. – pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych Mediów odbyli staż 
naukowy w Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Volodymyra Hnatiuka. 
Podczas wizyty dr hab. inż. Wiesław Cetera, dr Krzysztof Kowalik oraz dr Agata Opolska-Bielańska 
zapoznali się z projektami naukowymi Katedry Dziennikarstwa ukraińskiej uczelni. Naukowcy 
Katedry TIM zostali zaznajomieni z tematyką prac naukowych Katedry Dziennikarstwa, publikacjami 
pracowników oraz oprowadzeni po uczelni – salach dydaktycznych, pracowniach komputerowych, 
laboratoriach naukowych oraz poznali narzędzia dziennikarskie, jakimi posługują się studenci 
podczas warsztatów. Podczas wizyty odbyły się rozmowy z władzami uczelni – Rektorem 
Uniwersytetu prof. dr hab. Bogdanem Bujak oraz Kierownikiem Katedry Dziennikarstwa Panią 
Profesor Natalią Popławską – w celu budowy wspólnego kapitału naukowego pomiędzy 
pracownikami Tarnopolskiego Uniwersytetu a Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy ukraińscy 
wezmą udział w cyklicznej konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę Technologii 
Informacyjnych Mediów, poświęconej tematyce Big Data. Zaangażują się w projekty badawcze 
Katedry dotyczące zastosowań analizy dużych zbiorów danych w naukach społecznych. Studenci 
ukraińscy wezmą udział w letniej szkole poświęconej Big Data. 

10 listopada 2018 r. – dr Łukasz Przybysz wystąpił w roli specjalisty ds. komunikacji podczas 
Hackathonu organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny o Celach Zrównoważonego Rozwoju. 
Dr Ł. Przybysz przeprowadził warsztat „Sztuka wystąpień publicznych”, który pomógł uczestnikom 
w zaprezentowaniu stworzonych podczas hackathonu projektów. 

16 listopada 2018 r. nasz Wydział odwiedzili uczniowie klasy filologiczno-prawniczej 1-go Liceum 
Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszkowie. Licealiści wzięli udział w warsztatach w studiu 
telewizyjnym poprowadzonych przez inż. Witolda Baszyńskiego i odwiedzili Akademickie Radio 
Kampus. Wysłuchali także wykładów dr. K. Kaszewskiego oraz dr. Ł. Przybysza. 

26 listopada 2018 r. odbył się wernisaż drugiej części wystawy poplenerowej studentów specjalności 
„Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza” pt: „Piła – Płotki”, która poświęcona jest sylwetkom 
mieszkańców Piły.  

29 listopada 2018 r. – otwarcie wystawy „Niepodległej na stulecie nasze portrety”, która nawiązuje 
do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Sto portretów studentek i studentów 
rozpoczynających studia na różnych kierunkach świadczy zarówno o pokoleniowej kontynuacji 
uniwersyteckiej misji, różnorodności wyborów naukowych środowiska studenckiego, jak też 
symbolicznie otwiera perspektywę kolejnych lat społecznej służby Uniwersytetu Warszawskiego. 
Projekt wystawy, przygotowanej z inicjatywy prof. dr hab. Janusza Adamowskiego, dziekana 
Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, przewodniczącego Zarządu Przyjaciół Uniwersytetu 
Warszawskiego pod patronatem prof. dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektor Uniwersytetu 
Warszawskiego, opracowali i wykonali studenci i pracownicy Katedry Fotografii i Genologii 
Dziennikarskiej WDIB UW. Wystawę można było oglądać do 4 grudnia br. w Starym BUWie. 

4 grudnia 2018 r. odbyła się debata wokół innowacyjnego programu studiów drugiego stopnia 
„Strategie dziedzictwa kulturowego”. 
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4 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie z Januszem Majewskim, reżyserem filmów takich jak: 
Sublokator, Lekcja martwego języka, Sprawa Gorgonowej, Królowa Bona, CK Dezerterzy, Mała 
matura, Ekscentrycy – po słonecznej stronie ulicy. 

7 grudnia 2018 r. odwiedzili nasz Wydział uczniowie klasy o profilu humanistyczno-prawnym z III LO 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M Dąbrowskiej w Płocku. Licealiści wysłuchali wykładów 
dr. Krzysztofa Kaszewskiego i dr. Wojciecha Sternaka. Ponadto uczestniczyli w krótkich warsztatach 
Akademickiego Radia Kampus i Laboratorium Badań Medioznawczych. Mieli także okazję sprawdzić 
swoje dziennikarskie umiejętności w studiu telewizyjnym. 

 
 

Przygotowała Lilia Ziemczonok 
Sekcja Obsługi Badań Naukowych WDIB 

 


