
Wykłady, spotkania, uroczystości, seminaria, wyróżnienia itp. 
 

ROK 2019 

23 stycznia 2019 r. – odbył się wykład Wojciecha Szymańskiego (eksperta ds. e-marketingu, 
e-commerce oraz e-PR) o najnowszych trendach w e-marketingu.  

W styczniu 2019 r. odwiedziły nas dwa licea – VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV 
w Warszawie i XIII LO z oddziałami dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli w Warszawie. Uczniowie LO 
im. Władysława IV wysłuchali wykładu dr. K. Kaszewskiego oraz wzięli udział w godzinnych 
warsztatach w studiu telewizyjnym. Licealiści z XIII LO wybrali wykład dr. M. Ochmańskiego, wzięli 
udział w warsztatach w studiu telewizyjnym i Akademickim Radiu Kampus oraz zwiedzili Labora-
torium Badań Medioznawczych.  

22 lutego 2019 r. – na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW odbyła się debata pt. 
How media influences euroscepticism na temat wpływu mediów na postawy eurosceptyczne, 
organizowana przez Fundację „Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego” oraz 
Fundację Autokreacja w ramach YOUrope Project. 

11 marca 2019 r. – odbyło się spotkanie z redaktorem Krzysztofem Mroziewiczem – publicystą, 
byłym korespondentem wojennym z ramienia PAP i co ciekawe byłym ambasadorem 
Rzeczypospolitej Polskiej między innymi w Indiach. 

15 marca 2019 r. – Pan Dziekan prof. dr hab. Janusz W. Adamowski otworzył V edycję Olimpiady 
Wiedzy o Mediach. 150 osób walczyło o indeksy na najlepsze uczelnie z kierunkami dziennikarskimi 
w Polsce. Gościem specjalnym Olimpiady Wiedzy o Mediach była Pani Redaktor Anita Werner. 

19 marca 2019 r. – na zajęciach „Gatunki i formaty we współczesnych mediach”, które prowadzi 
dr Joanna Szylko-Kwas gościł dziennikarz i publicysta, zastępca redaktora naczelnego 
„Rzeczpospolitej” Michał Szułdrzyński.  

23 marca 2019 r. – odbyła się inauguracja kursów dla prezenterów HORYZONT 21. Jest to wspólny 
projekt studentów, wykładowców i dziennikarzy współpracujących z Wydziałem Dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia były prowadzone przez wybitnych 
specjalistów, praktyków z wieloletnim stażem: Joannę Racewicz, Polsat News; Dagmarę Kowalską, 
Radio Chili Zet; Danutę Dobrzyńską, dziennikarkę, prezenterkę m.in.: Telexpress i Panorama TVP; 
Dariusza Łukawskiego – byłego prezentera i redaktora naczelnego Panoramy oraz redakcji 
publicystyki TVP2, obecnie trenera medialnego i producenta tv. Organizator: Laboratorium Badań 
Telewizyjnych i Filmowych.  

27 marca 2019 r. – odbyło się spotkanie z reporterem, pisarzem i pasjonatem poznawania świata – 
Łukaszem Czeszumskim. Gość opowiadał o swojej najnowszej książce Miasto gangów. Ukryte światy 
Rio de Janeiro, o swoich przygodach i problemach jakie napotkał i ludziach dobrego serca, dzięki 
którym udało mu się zrealizować podróż. Gospodarzem spotkania był nasz student – Marek Teler.  

4 kwietnia 2019 r. – odbyło się spotkanie z prof. Jerzym Stuhrem, które poprowadził red. Stanisław 
Zawiśliński. Profesor opowiadał o swoich najnowszych produkcjach, o aktorstwie – jego blaskach 
i cieniach i o trudach, jakie musiał pokonać aby stać się wybitnym aktorem i reżyserem. Chętnie 
odpowiadał na nurtujące uczestników spotkania pytania, dał też kilka rad i wskazówek czym się 
kierować w życiu, aby nie zatracić swojej tożsamości i indywidualizmu.  

6 maja 2019 r. gościem naszego Wydziału była prof. Svetlana Bodrunova z Sankt Petersburg State 
University. W ramach zajęć pt. „Współczesne modele systemów medialnych” prof. Bodrunova 
przeprowadziła wykłady na temat struktury rynku medialnego i relacji między mediami a polityka 
we współczesnej Rosji. 



8 maja 2019 r. – w ramach zajęć na specjalizacji telewizyjnej zostało nagrane talk-show pt. 
SPOTKANIE Z GWIAZDĄ! Gościliśmy Kamilę Dauksz i Tomka Borucha, laureatów wielu festiwali, 
startujących do w pełni profesjonalnej kariery ze swoimi przepięknymi utworami na wiolonczelę, 
gitarę i mocny wokal Kamili, która również jest autorką niebanalnych tekstów. Kameralne spotkanie 
z grupą studentów pokazuje jak skuteczne są metody edukacyjne oraz możliwości techniczne studia 
tv na WDIB, czyli Horyzont 21. Inicjatorem i reżyserem całości jest Dariusz Łukawski. Za realizację 
i montaż nagrań odpowiada Witold Baszyński. Całość nadzorowali dr Monika Kożdoń-Dębecka  
i dr Sławomir Rogowski. 

9 maja 2019 r. – prof. Janusz W. Adamowski, Dziekan WDIB oraz Anna Wołodko, Dyrektor Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie otworzyli wystawę Bibliothemata 3. Typografia Andrzeja 
Tomaszewskiego. Zgromadzony na wystawie dorobek Andrzeja Tomaszewskiego przedstawia jego 
najważniejsze opracowania typograficzne, a także publikacje na temat edytorstwa. Kurator 
wystawy – dr Agnieszka Chamera-Nowak. Miejsce wystawy ul. Dobra 56/66. 

13 maja 2019 r. odbył się wykład „Innovation Labs Supporting Digital Humanities in Libraries”, który 
wygłosiła Milena Dobreva-McPherson z UCL Qatar. 

13–17 maja 2019 r. prof. Ricardo Ruiz de la Serna (C.E.U. San Pablo) prowadził zajęcia „Confronting 
hate speech in the EU: the Spanish case”. Zajęcia odbywały się w ramach programu Erasmus+ 

20–23 maja 2019 r. prof. Christine Schachtner (Uniwersytet w Klagenfurcie) prowadzi zajęcia 
„Digital Media and Sociocultural Change” w ramach programu Erasmus + 

24 maja 2019 r. podczas Warszawskich Targów Książki wręczone zostały m.in. nagrody 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wśród laureatów znaleźli się wykładowcy naszego Wydziału: 
prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, dr hab. Piotr Tafiłowski oraz dr Zuzanna Wiorogórska, którzy 
odebrali Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2018 za publikację pt. „Nauka 
o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne” w kategorii Podręczniki 
akademickie. 

10 czerwca 2019 r. w auli kolumnowej WDIB odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia Nagród im. 
dr. Pawła Stępki. Do konkursu zgłoszono prace w dwóch kategoriach – najlepsza rozprawa 
doktorska oraz wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych. 
Laureatów wyłoniło jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW oraz Wydziału Nauk Politycznych 
i Studiów Międzynarodowych UW. Zwycięzcami tej edycji zostali: dr Anna Stoppel za najlepszą 
rozprawę doktorską (pt. Nowe media jako przestrzeń rywalizacji politycznej na przykładzie kampanii 
prezydenckich w Polsce w latach 1995-2015) oraz dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak za najlepsze 
wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych (pt. Strategie 
komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych). 

12 czerwca 2019 r. – Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW po raz kolejny zwyciężył 
w Rankingu Kierunków Studiów w grupie kierunków dziennikarstwo i komunikacja, przygotowanym 
w ramach jubileuszowego – 20. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019. Nagrodę tę Wydział 
odbiera rokrocznie od 2014 roku. Nasz Wydział przewyższył w notowaniach m.in. Wydział Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (II miejsce), czy 
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (III miejsce). Uroczysta 
gala rozdania nagród odbyła się 12 czerwca, nagrodę odebrał Dziekan naszego Wydziału, prof. dr 
hab. Janusz W. Adamowski. 

1 lipca 2019 r. – studentki studiów magisterskich Wioletta Wramba, Dominika Kruszakin i Magdalena 
Stolarska, w ramach seminarium warsztatowego prowadzonego przez dr Monikę Kożdoń-Dębecką, 
przygotowały wspólnie ze studentami Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej materiały 

https://www.facebook.com/UCLQatar/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD_4AIE8YJv4ZB2PyPOcSHRTWAWCJqDOwvi-he2LqGfqjof-HrNOpTJF748C0jhPwPldEnZc1zzZjvfTROPOjEKD1CreBWN7CzY4Csrh5-6DpsjFSlTyw8Zy9CAjKtTUMI5BpJpgoJQSvzrx0s3mZZb48x2XDKxXSDefIJ5IuXDkv-9vjreYX14_LLYnMNXYbuBL9wzKUpdKmZ_1Z7RaL1aTenELm0ri4wmFyHF6On-NdUnrs5fnIAmC5OA773nsNmSjRZzl1ubLRw06O4RIOriLGQcvpq00YiKuSCs2hwNw4N9v2uOpMNFrc5eU3NB9mRq4XtJD70jt92D9zbk4-qougJW&__tn__=K-R


wideo, które otrzymały dwie główne nagrody w dwóch kategoriach, ufundowane w konkursie 
ogłoszonym przez burmistrza warszawskiej dzielnicy Wawer.   

19 września 2019 r. – otwarcie sali i biblioteki im. dr. Karola Jakubowicza na Wydziale 
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Po trwających od lutego do września 2019 roku pracach 
polegających na selekcji, skatalogowaniu oraz transporcie zbioru publikacji do siedziby WDIB przy 
ul. Bednarskiej nastąpiła prezentacja biblioteki oraz otwarcie sali im. dr. K. Jakubowicza, nazwanej 
tak na podstawie uchwały Rady WDIB. 

Dr Karol Jakubowicz był politologiem i specjalistą w dziedzinie medioznawstwa. Zajmował 
kierownicze i doradcze stanowiska m.in. w takich instytucjach, jak KRRiT, TVP, Komitet Zarządzający 
ds. Mediów i Nowych Usług Komunikacyjnych Rady Europy. Wykładał również w dawnym Instytucie 
Dziennikarstwa UW. Jego prywatna biblioteka to bogate źródło wiedzy, nie tylko dla badaczy 
mediów, ale również dla politologów, socjologów, psychologów. Decyzją żony dr. Jakubowicza, 
Małgorzaty Semil-Jakubowicz, 2.635 naukowych publikacji z księgozbioru badacza przekazano 
w darze Wydziałowi Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.  

26 września 2019 r. w Auli im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego 
odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 połączona z Pożegnaniem 
Absolwentów Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. 

9 października 2019 r. w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się prezentacja 
raportu pt. „FOMO 2019. Polacy a lęk przed odłączeniem”. Jego autorami są dr hab. Anna Jupowicz-
Ginalska (WDIB UW), dr hab. Małgorzata Kisilowska (WDIB UW), dr Justyna Jasiewicz (WDIB UW), 
dr Tomasz Baran (Wydział Psychologii, panel badawczy Ariadna) i Aleksander Wysocki (Panel 
badawczy Ariadna). Dokument opracowano przy wsparciu Google Poland. Jego podstawą są 
reprezentatywne, ilościowe badania polskich internautów, którzy odpowiadali na pytania dotyczące 
syndromu Fear of Missing Out, ale nie tylko. Wśród nowych wątków badawczych znalazły się m.in. 
phubbing, nomofobia i dobrostan cyfrowy. Cały raport można już pobrać ze strony strony 
https://www.wdib.uw.edu.pl/fomo 

16–19 października 2019 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. 

17 października 2019 r. odbyła się debata pt. „Spór o globalizację” w ramach IV Festiwalu Natura 
Kultura Media im. Ryszarda Kapuścińskiego. Wydarzenie poprowadził prof. dr hab. Jan Hartman, 
a udział w dyskusji wzięli Marta K. Nowak z oko.press, Rafał Woś z Tygodnika Powszechnego 
i Zbigniew Szczęsny z Kongresu Świeckości. Goście rozmawiali o galopującej globalizacji i jej 
skutkach. 

23 października 2019 r. w ramach wykładu monograficznego dr. S. Rogowskiego „Film jako 
instrument komunikacji społecznej” odbył się wykład znanego reżysera Andrzeja Barańskiego (m.in. 
„Nad rzeką, której nie ma”, „Dwa księżyce”, „Kawalerskie życie na obczyźnie”). Reżyser opowiadał 
o swojej pracy, odpowiadał na wiele pytań studentów w kontekście tematu „Film autorski vs 
komercyjny”.  

20 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze otwarte spotkanie Koła Naukowego Strefa PR. Gościem 
specjalnym był Grzegorz Szczepański, prezes Związku Firm Public Relations oraz CEO agencji 
Hill+Knowlton Strategies. 

21 listopada 2019 r. na zajęciach kierunku Publikowanie Współczesne gośćmi byli dziennikarze 
z profesjonalnych mediów wydawniczych: Ewa Tenderenda-Ożóg (redaktorka naczelna 
dwutygodnika Biblioteka Analiz ) i Piotr Dobrołęcki (redaktor naczelny miesięcznika Magazyn 
Literacki KSIĄŻKI). 

https://www.wdib.uw.edu.pl/fomo
https://www.facebook.com/bibliotekaanaliz/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoTxb6eCx88-4jk3tYoxCsgZUTvKWDkvfRlJNMbj-a3cIkZ3ce0RCuHhRtIXxJ9L9R7vO0ngD87qDts2TYMYcY__4DsNi9PiApUlfro9Xzn0VpYQb_--rzFKCqtdp477cse320LEVtNUFmB8xs5rPjhpK42uBpYkDOwlbJGb8hJJda7QcMb3uYgkJ3JA9D7dP-X9GhPAixg1EUAvKccdixRg_hQnwJ4opL1g5fNG200CFOuwN54Nrce-kx7QT1wNws9N0i8bP7vhMnufz-PnfvfYpnTyB-TuC1-JSXpzxfpcBHa5zssapY_eAu3Zn6-iBxAEIPJ6f4wR9L9Ct6MrvVoSU7&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/magazynliteracki/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoTxb6eCx88-4jk3tYoxCsgZUTvKWDkvfRlJNMbj-a3cIkZ3ce0RCuHhRtIXxJ9L9R7vO0ngD87qDts2TYMYcY__4DsNi9PiApUlfro9Xzn0VpYQb_--rzFKCqtdp477cse320LEVtNUFmB8xs5rPjhpK42uBpYkDOwlbJGb8hJJda7QcMb3uYgkJ3JA9D7dP-X9GhPAixg1EUAvKccdixRg_hQnwJ4opL1g5fNG200CFOuwN54Nrce-kx7QT1wNws9N0i8bP7vhMnufz-PnfvfYpnTyB-TuC1-JSXpzxfpcBHa5zssapY_eAu3Zn6-iBxAEIPJ6f4wR9L9Ct6MrvVoSU7&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/magazynliteracki/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoTxb6eCx88-4jk3tYoxCsgZUTvKWDkvfRlJNMbj-a3cIkZ3ce0RCuHhRtIXxJ9L9R7vO0ngD87qDts2TYMYcY__4DsNi9PiApUlfro9Xzn0VpYQb_--rzFKCqtdp477cse320LEVtNUFmB8xs5rPjhpK42uBpYkDOwlbJGb8hJJda7QcMb3uYgkJ3JA9D7dP-X9GhPAixg1EUAvKccdixRg_hQnwJ4opL1g5fNG200CFOuwN54Nrce-kx7QT1wNws9N0i8bP7vhMnufz-PnfvfYpnTyB-TuC1-JSXpzxfpcBHa5zssapY_eAu3Zn6-iBxAEIPJ6f4wR9L9Ct6MrvVoSU7&__tn__=K-R


25 listopada 2019 r. na zajęciach z Marketingu Wydawniczego (Publikowanie Współczesne) gościem 
naszego Wydziału była Anna Bukowska (PR Manager Wydawnictwo Zielona Sowa). 

26 listopada 2019 r. odbył się wernisaż wystawy obrazów Barbary Dybały pt. „Kobieta 
Współczesna”. Tematem wystawy są kobiety. Organizator wystawy – Laboratorium Badań 
Medioznawczych. 

3 grudnia 2019 r. w Gmachu Głównym Dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się 
debata ekspercka The Warsaw Institute Review „Przekaz, fake news i dezinformacja w przestrzeni 
publicznej”. Wydarzenie składało się 3 prezentacji analityków medialnych i geopolitycznych, po 
których nastąpiła sesja Q&A oraz sesja networkingowa. Wydział Dziennikarstwa, Informacji 
i Bibliologii był honorowym partnerem wydarzenia. 

Debata The Warsaw Institute Review to kolejne spotkanie, podczas którego redakcja 
geopolitycznego magazynu łączy wiedzę teoretyczną ekspertów z realiami sytuacji 
międzynarodowej. Wykładowcy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – dr Alicja 
Waszkiewicz-Raviv oraz dr Łukasz Przybysz – zapewnili debacie ogromny wkład merytoryczno-
teoretyczny, natomiast ekspert The Warsaw Institute Review Paweł Pawłowski odniósł przekazaną 
teorię akademicką do historycznych i geopolitycznych case-studies. Spotkanie rozpoczęło się od 
przywitania gości oraz przedstawienia panelistów przez moderatorkę debaty – Redaktor Naczelną 
The Warsaw Institute Review, Izabelę Wojtyczkę.  

3 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie z Prezesem Polskiego Wydawnictwa Rolniczego dr. Adamem 
Koziolkiem. 

11 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie z dziennikarzem Adamem Michejdą, który pierwsze teksty 
zaczął publikować w wieku 17 lat. Pracował jako reporter w „Expressie Wieczornym” i „Życiu 
Warszawy”. Najdłużej związany był z „Super Expressem”, był m.in. zastępcą redaktora naczelnego. 
Przez kilka lat mieszkał w Nowym Jorku, gdzie kierował największą gazetą polonijną w Stanach 
Zjednoczonych – „Super Expressem USA”. Po powrocie do Polski osiadł nad Jeziorem Zegrzyńskim, 
a zawodowo współtworzy portal Party.pl. „Pilny na tropie. Skarb Getta” to jego debiut książkowy. 

11 grudnia 2019 r. w Pałacu Tyszkiewiczów odbyła się promocja książki dr. hab. Jacka Wasilewskiego 
pt. „Baśnie wolnego rynku”. 
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Sekcja Obsługi Badań Naukowych WDIB 

 


