
 
19.11.2020 | czwartek 

Warsztaty metodologiczne 
10:00-10:15 – powitanie uczestników 

10:15-11:45 – pierwsza część warsztatu metodologicznego 

11:45-12:00 – przerwa 

12:00-13:30 – druga część warsztatu metodologicznego 

13:30-13:45 – przerwa 

13:45-14:15 – dyskusja 

14:15-15:00 – podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia XI OKMM 

  

20.11.2020 | piątek 

Obrady plenarne 
10:00-10:15 – powitanie uczestników 

Panel 1 | prowadzący: dr hab. Tomasz Gackowski (Uniwersytet Warszawski) 

10:15-10:30 – dr hab. Radosław Sojak, mgr Beata Królicka, mgr Andrzej Meler (Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu): Stereotypowe czy a-typowe? Wizerunek kobiet we współczesnych polskich serialach telewizyjnych 

10:30-10:45 – dr hab. Jacek Wasilewski (Uniwersytet Warszawski): Białe plamy w społecznej wiedzy o 
menstruacji 

10:45-11:00 – dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska (Uniwersytet Warszawski): Wirtualne światy w obszarze 
komunikowania się organizacji 

11:00-11:15 – dr Alicja Waszkiewicz-Raviv (Uniwersytet Warszawski): Wirtualne obrazy 

w praktyce public relations – próba konceptualizacji nowych rozwiązań w rozwiniętych modelach PR 

11:00:11:15 – dyskusja 

11:15-11:30 – przerwa 

 

Panel 2 | prowadzący: dr Monika Kożdoń-Dębecka (Uniwersytet Warszawski) 

11:30-11:45 – dr Krzysztof Flasiński (Uniwersytet Szczeciński): Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej w 
komunikowaniu na temat zmian klimatycznych 

11:45-12:00 – dr Monika Kożdoń-Dębecka, dr Sebastian Strzelecki (Uniwersytet Warszawski): Czy wirtualna 
rzeczywistość może pomóc pilotom dronów w realizacji zdjęć filmowych? Wyniki badań percepcji ekranowej 
telewizyjnych pilotów dronów 

12:00-12:15 – mgr Aneta Siejka (Mediowy Ekspert): E-konsument w wirtualnej rzeczywistości 

 



 

12:15-12:30 – mgr inż. Dagmara Tarasiuk (Uniwersytet Łódzki): Wirtualna fizyczność – praktyka hatha-jogi w 
czasach izolacji społecznej 

12:30-12:45 – mgr Krzysztof Sokół (Uniwersytet Warszawski): Systemy narracyjne mediów taktoaudiowizualnych 
i immersyjnych 

12:45-13:00 – mgr Wojciech Dudziak (Każda Pomoc), mgr Martyna Dudziak-Kisio (Uniwersytet Warszawski): 
Epidemia pomocniczości - wirtualne wspólnoty i wyuczona jedność w czasie Covid-19 

13:00-13:15 – dyskusja 

13:15-14:00 – przerwa 

 

Panel 3 | prowadzący: dr hab. Jacek Wasilewski (Uniwersytet Warszawski) 

14:00-14:15 – mgr Filip Gołębiewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Media tożsamościowe w dobie 
rzeczywistości cyfrowej, czyli o triumfie emocji nad rozumem 

14:15-14:30 – mgr Mateusz Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski): Użyteczność koncepcji paralelizmu 
politycznego w wyjaśnianiu kryzysu polskiej debaty publicznej – przykład ostatniego miesiąca polskiej kampanii 
prezydenckiej w 2020 r. 

14:30-14:45 – mgr Grzegorz Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski): Fake News w czasie prezydenckiej kampanii 
wyborczej 2020 r. 

14:45-15:00 – mgr Bogdan Andrushchenko (Uniwersytet Warszawski): Białoruska wiosna: rewolucja narodzona 
w mediach społecznościowych 

15:00-15:15 – mgr Marlena Sztyber, mgr Katarzyna Piórecka (Uniwersytet Warszawski): Wirtualne narodowości 
– analiza porównawcza internetowych treści medialnych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce 

15:15-15:30 – dyskusja 

15:30-15:45 – przerwa 

 

Panel 4 | prowadzący: dr Karolina Brylska (Uniwersytet Warszawski) 

15:45-16:00 – dr Karolina Brylska, dr hab. Tomasz Gackowski (Uniwersytet Warszawski): Studenci na wirtualnej 
lekcji – entuzjaści i sceptycy wobec doświadczenia edukacji w VR 

16:00-16:15 – mgr Anita Kwiatkowska (Uniwersytet Warszawski): Rozszerzona tożsamość w mediach 
społecznościowych w kontekście doświadczeń polskich licealistów - między tożsamością indywidualną a 
zbiorową 

16:15-16:30 – mgr Ksenia Wróblewska (Uniwersytet Warszawski): Seriale - czyli ciąg dalszy nastąpi… 
Społeczności komentatorów a binge watching? 

16:30-16:45 – mgr Konrad Krystian Kuźma (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 
Warszawie): Środowiska fanowskie na przykładzie fanów Harry'ego Pottera i Władcy Pierścieni 

16:45-17:00 – dyskusja 

17:00-17:15 – podsumowanie i zakończenie XI OKMM 


