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W Warszawie, w dniach 19–21 września 2019 roku, odbył się V Kongres Polskiego Towa-
rzystwa Komunikacji Społecznej. Tematem przewodnim Kongresu była „Siła mediów: 

ludzie–organizacje–technologie”. Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej zostało powo-
łane 22 kwietnia 2007 roku na Walnym Zjeździe Założycielskim we Wrocławiu. Działalność To-
warzystwa ma na celu przede wszystkim integrację rozproszonego środowiska badaczy i prakty-
ków komunikowania, uporządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami w Pol-
sce, podniesienie ich rangi i poziomu oraz współpracę z podobnymi towarzystwami krajowymi 
i zagranicznymi. Cele statutowe Towarzystwa są realizowane przede wszystkim przez prace 
sekcji badawczych (spotkania, projekty badawcze, konferencje), cykliczne kongresy oraz współ-
pracę z naukowymi towarzystwami międzynarodowymi. 

Organizatorami kolejnych Kongresów były Lublin, Kraków i Poznań – gospodarzem te-
gorocznego, piątego, został Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. W tegorocznym Kongresie wzięło udział ponad 250 prelegentów z różnych 
ośrodków badawczych z Polski i ze świata. Pojawiło się również wielu ekspertów z branży me-
diów, a także gości specjalnych – naukowców z zagranicznych jednostek badawczych, którzy 
wzbogacili wydarzenie swoimi wystąpieniami. Program Kongresu obejmował ponad 50 paneli 
tematycznych, dwie sesje plenarne i trzy tury obrad okrągłego stołu. Uczestnicy w ciągu trzech 
dni obrad zajmowali się mediami w powiązaniu z trzema tytułowymi obszarami tematycznymi. 
Pierwszym z nich byli ludzie – ten komponent obejmował funkcje i zadania mediów w epo-
ce cyfrowej, język mediów i siłę perswazji, normy i systemy odpowiedzialności mediów oraz 
studia nad kulturą dziennikarską. Następnym modułem były organizacje, rozumiane jako wła-
sność i zarządzanie mediami, komunikowanie międzynarodowe, modele systemów medialnych, 
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związki mediów i polityk, reklama i PR czy fi nansowanie mediów. W ramach ostatniego ob-
szaru tematycznego – technologii – uczestnicy skupili się na nowych mediach i platformach 
multimedialnych, mediach społecznościowych, technologiach informacyjnych i Big Data we 
współczesnych mediach.

 Uroczyste otwarcie V Kongresu PTKS odbyło się w auli Dawnej Biblioteki w Kam-
pusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Przemowy powitalne wygłosili organizatorzy 
wydarzenia: Dziekan Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, prof. dr hab. Janusz 
W. Adamowski oraz Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, prof. 
dr hab. Iwona Hofman. W trakcie sesji otwarcia Kongresu wręczono nagrody konkursów PTKS. 
Nagrodę za najlepszy doktorat obroniony w 2018 roku otrzymała dr Maria Wąsicka-Sroczyńska 
(jej opiekunem naukowym był dr hab. prof. UAM Tadeusz Wallas), a wyróżnienie otrzymała 
dr Róża Norström (jej opiekunem naukowym była prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska 
z Uniwersytetu Wrocławskiego). Profesor Małgorzata Adamik-Szysiak z Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz prof. Maria Łoszewska-Ołowska z Uniwersytetu Warszaw-
skiego decyzją Kapituły zostały laureatkami tegorocznej edycji nagrody “Media and Democracy 
Karol Jakubowicz Award”. Podczas uroczystości otwarcia Kongresu nadano również honoro-
we członkostwo PTKS – w 2019 roku otrzymali je prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrow-
ska z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr hab. Zbigniew Oniszczuk z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Wzniosłymi słowami wspomniano zmarłego prof. Walerego Pisarka, wybitnego 
językoznawcę i prasoznawcę, członka założyciela i pierwszego Członka Honorowego PTKS, 
który zmarł w 2017 roku. Sylwetkę i naukowy dorobek Profesora przywołała prof. Katarzyna 
Pokorna-Ignatowicz z Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego.

Następnie odbyła się pierwsza sesja plenarna pt. „The Rise of Media Power”, której prze-
wodniczył prof. dr hab. Janusz W. Adamowski, a wystąpili w niej: prof. Des Freedman z Uni-
wersytetu Londyńskiego, który zaprezentował temat „The Resistable Rise of Media Power” 
i prof. Karen Donders z Uniwersytetu Brukselskiego w Rije, która wygłosiła przemowę na temat 
„Public Service Media in Europe: The Mismatch Between Theory, Law and Practice”. Po prze-
rwie kawowej odbyły się pierwsze obrady w formule okrągłego stołu. Przewodniczyła im prof. 
dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, a głównym tematem sesji 
był krajobraz naukowych czasopism poświęconych mediom i komunikacji w Europie Środko-
wo-Wschodniej. Pierwszy dzień Kongresu zakończył się uroczystą kolacją w Sali Marmurowej 
Pałacu Kultury i Nauki, wydaną przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. 

Drugiego dnia obrady w formule okrągłego stołu rozpoczęły się od sesji pt. „Wokół paradyg-
matu nauk o komunikacji społecznej i mediach”. Wzięli w niej udział przedstawiciele towarzystw 
naukowych: dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca z Uniwersytetu Warszawskiego (Polskie Towa-
rzystwo Retoryczne), dr Krystian Dudek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Polskie Stowa-
rzyszenia Public Relations o. Śląski), dr hab. prof. Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Bar-
bara Głębicka-Giza (Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami), dr Mikołaj Ochmański 
z Uniwersytetu Warszawskiego (Polskie Towarzystwo Bibliologiczne), dr hab. Grzegorz Ptaszek 
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej), dr hab. 
prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Diana Pietruch-Reizes (Polskie Towarzystwo Informacji Na-
ukowej), prof. dr hab. Jacek Sobczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polskie 
Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego) oraz Emilia Zakrzewska (Polskiego Stowarzyszenie 
Public Relations). Obradom przewodniczyła prof. dr hab. Iwona Hofman z Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. 
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Kolejnym punktem programu drugiego dnia Kongresu była sesja plenarna pt. „The Power of 
Journalism and Media Context”, której przewodniczył dr hab. Michał Głowacki z Uniwersytetu 
Warszawskiego. Swoje wystąpienia wygłosili: prof. Mark Deuze z Uniwersytetu Amsterdam-
skiego: „Beyond Journalism: Challenging Media Power from Within”, prof. Svetlana Bodruno-
va z Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego: „Zombies, Vegetables, Cosmonauts: The Role 
of Context in Studying Public Discussions”. 

Po krótkiej przerwie kawowej nastąpiła pierwsza tura paneli tematycznych, których proble-
matyka odnosiła się do zagadnień związanych z systemami medialnymi, siłą mediów społecz-
nościowych, metodami badań medioznawczych, socjologią mediów, etyką dziennikarską, prasą 
drukowaną i cyfrową. Druga tura sesji równoległych, która odbyła się jeszcze tego samego dnia, 
była kontynuacją tematów podjętych w sesji pierwszej oraz jej uzupełnieniem o kilka nowych 
zagadnień. Omawiano w niej sprawy dotyczące emanacji mediów w kulturze, współczesnego 
dyskursu politycznego, socjologii mediów, komunikacji w religii przy użyciu mediów społecz-
nościowych. Na zakończenie odbyły się zebrania dziewiętnastu sesji badawczych Polskiego To-
warzystwa Komunikacji Społecznej, w których wzięli udział członkowie Towarzystwa. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń związanym z drugim dniem Kongresu był Walny Zjazd, 
w którym uczestniczyli członkowie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. W trakcie 
posiedzenia dokonano wyboru władz towarzystwa: prezesa, członków zarządu oraz komisji re-
wizyjnej. Wybrano także redaktora naczelnego „Central European Journal of Communications”, 
ofi cjalnego organu PTKS. Na stanowisku prezesa PTKS pozostała prof. dr hab. Iwona Hofman, 
a nowym redaktorem naczelnym czasopisma został dr hab. Michał Głowacki. Podczas Walnego 
Zjazdu zostały także określone nowe obszary działania Towarzystwa. 

Drugi dzień Kongresu zakończył się uroczystą kolacją w Sali Kolumnowej Wydziału Histo-
rycznego Uniwersytetu Warszawskiego, którą uświetnił koncert Chóru Akademickiego Uniwer-
sytetu Warszawskiego pod kierownictwem Iriny Bogdanovich.

Ostatni dzień Kongresu rozpoczął się otwartym wykładem dr Xianhong Hu, przedstawicielki 
UNESCO, na temat wskaźników ROAM-X. W dyskusji po jej wystąpieniu zabrali głos dr Bisse-
ra Zankova z Media 21 Foundation, Tomasz Komorowski z Polskiego Komitetu ds. UNESCO, 
a także moderująca sesję dr hab. prof. UW Alicja Jaskiernia. Następnie uczestnicy wydarzenia 
wzięli udział w ostatniej turze paneli tematycznych, podczas których skupiono się między in-
nymi na materii nowych mediów, języka medialnego, historii mediów, radia, komunikowania 
masowego, studiów nad dziennikarstwem, public relations. 

Zwieńczeniem obrad Kongresu była sesja plenarna w formule okrągłego stołu, której temat 
dotyczył współczesnego polskiego pejzażu medialnego. Dyskutantami w debacie byli przedsta-
wiciele polskich mediów, m.in. red. Dariusz Ociepa (Polsat News), red. Jerzy Domański („Prze-
gląd”) i red. Rafał Ziemkiewicz („Do Rzeczy”), a jej moderatorem był prof. dr hab. Janusz 
W. Adamowski. 

Uroczyste zakończenie V Kongresu PTKS poprowadziła dr hab. prof. UW Alicja Jaskiernia, 
merytorycznego podsumowania minionych trzech dni obrad dokonali dr hab. Michał Głowacki 
i dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska z Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas sesji wieńczącej ob-
rady ogłoszono także gospodarza VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej 
– w 2022 roku będzie nim Uniwersytet Gdański.

Miłym akcentem trzech dni Kongresu były wydarzenia towarzyszące obradom. Wśród nich 
były m.in. wizyta w Laboratorium Badań Medioznawczych UW oraz zwiedzanie z przewodni-
kiem Starego Miasta. Szczególną niespodzianką przygotowaną dla zagranicznych gości Kon-
gresu przez organizatorów okazała się możliwość wizyty w Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN. Wybrane sesje plenarne i debaty w formule okrągłego stołu podczas V Kongresu PTKS 
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zostały zilustrowane przez grafi czki: Magdalenę Arażny (Magda rysuje) i Dorotę Kostkowską 
(Dorota Kostowska.PL) z duetu #THeINKERS. Gotowe prace można było podziwiać jeszcze 
podczas obrad Kongresu, a po jego zakończeniu zostaną one wyeksponowane w budynku Wy-
działu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Bed-
narskiej.


