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Panel inauguracyjny (I)
godz. 12:45-13:45

„Rola społeczeństwa
obywatelskiego 

w propagowaniu rzetelności 
w debacie publicznej”

SALA GŁÓWNA SALA B SALA C

Keynote speaker
14:30-14:50:

Prof. Jacek Pyżalski 
"Odporność na dezinformację 
- jakie są umiejętności cyfrowe

polskich nastolatków?" 
 

Panel dyskusyjny III
14:50-15:50

"Przeciwdziałanie 
dezinformacji tu i teraz. 
Co możemy robić lepiej?"

Panel dyskusyjny IV
godz. 16:30-18:00

"SPIĘCIE i co dalej? 
Jak budować mosty między

różnymi środowiskami 
w debacie publicznej"

Panel dyskusyjny II
godz. 14:30-16:00

"Media lokalne i obywatelskie: 
między niezależnością 

a presją finansową"

godz. 14:30-16:00
Warsztaty z grą planszową 

"IV Władza"

godz. 16:30-18:00
Sesja referatów I:

"Dezinformacja - oręż wojny?"
Moderator: 

Dr Klaudia Rosińska

godz. 16:15-17:00
Spotkanie informacyjne nt.

projektu 
Szkoła Odpowiedzialności

Cyfrowej NGO
Instytut Dyskursu i Dialogu +

Stowarzyszenie Demagog

godz. 12:00-12:30, rejestracja - parter

godz. 14:00-14:30 
Przerwa - poczęstunek

godz. 16:00-16:30
Przerwa - poczęstunek
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SALA GŁÓWNA SALA B SALA C

godz. 13:45-14:15
Przerwa - poczęstunek

godz. 12:45-13:45
Warsztaty z grą planszową 

"IV Władza"
 

Panel dyskusyjny V 
godz. 12:15-13:15

"Jak sprawić 
by etyczne i rzetelne media 

się opłacały?" 

godz. 12:15-13:45
Sesja referatów II

"Stereotypy, podziały i hejt w
debacie publicznej"

Moderacja: 
prof. Agnieszka Hess

Panel dyskusyjny VI
14:15-15:15

"Wpływ nowych technologii 
na rzetelność treści 

w debacie publicznej"

godz. 14:15-15:45
Wydarzenie towarzyszące:
Spotkanie konsultacyjne 

dot. metodologii
dokonywania audytów

obywatelskich 
w mediach

godz. 14:15-15:45
Sesja referatów III

"Aktywne działania na rzecz
debaty publicznej - szanse i

zagrożenia"
Moderacja:

prof. Magdalena Szpunar

godz. 16:00-16:45
"W stronę edukacji medialnej?" 

- oficjalne zakończenie
Kongresu

godz. 16:00-17:30
Wydarzenie towarzyszące: 

Debata "Stan i rola Kościoła
Katolickiego w Polsce"

godz. 16:00-17:30
Warsztaty z edukacji

medialnej
Przygotowania do 

Gali Dobrego 
Dziennikarstwa 2022

godz. 15:45-16:00
Przerwa



GALA DOBREGO
DZIENNIKARSTWA 2022 16 . 1 2

Nagroda Główna - Dobry Dziennikarz 2022,
dziennikarstwo śledcze, 
dziennikarstwo nowych mediów, 
publicystyka,
dziennikarstwo społeczne.

Już po raz czwarty Instytut Dyskursu i Dialogu wręczy
nagrodę Dobrego Dziennikarza, czyli najbardziej
obywatelskie wyróżnienie w polskim dziennikarstwie!
Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątkowa, ponieważ
zakłada wręczenie aż pięciu wyróżnień! 
Oto kategorie:

W poprzednich latach laureatami naszego konkursu
byli: Janusz Schwertner (2019), Andrzej Stankiewicz
(2020) i Jakub Wiech (2021). W tym roku nagrody
zostaną wręczone podczas specjalnej Gali Dobrego
Dziennikarstwa, będącej zwieńczeniem Kongresu. 

godz .  18 :30-20 :30

GALA DOBREGO
DZIENNIKARSTWA

16.12
2022
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PANELE DYSKUSYJNE
szczegóły

czym jest współcześnie rzetelność w debacie publicznej? Czy jest możliwe jej wspólne zdefiniowanie pomimo różnic
politycznych czy światopoglądowych?
jak społeczeństwo obywatelskie powinno promować rzetelność?
czy obecnie istniejące inicjatywy NGO i poza NGO są wystarczające? Czy należałoby coś zmienić?
czy jest szansa na konsolidację inicjatyw promujących rzetelność w debacie publicznej?
jakie są perspektywy dla ich finansowania?

Panel dyskusyjny I

“Rola społeczeństwa obywatelskiego w propagowaniu rzetelności w debacie publicznej"

15.12.2022 (czwartek), w godz. 12:45-13:45, Sala Główna

Udział wezmą: Wojciech Kaczmarczyk (Dyrektor NIW-CRSO), Igor Janke ("Układ otwarty", prezes Instytutu Wolności),
Katarzyna Sadło (Projekciarnia), Jakub Wygnański (Fundacja Stocznia).

Moderator: Filip Gołębiewski (Instytut Dyskursu i Dialogu)

Rolą tego panelu dyskusyjnego będzie spojrzenie z różnych perspektyw na kwestię rzetelności w debacie publicznej widzianej
przez pryzmat społeczeństwa obywatelskiego. Pojawia się coraz więcej inicjatyw trzeciosektorowych, które dostrzegają
potrzebę dbania o jakość przekazów szeroko rozumianych mediów i kanałów komunikacji. Jest to odpowiedź na coraz częstszą
stronniczość czy wręcz plemienność przekazów medialnych oraz falę dezinformacji, fake newsów i hejtu w mediach
społecznościowych. Dyskutanci zostaną poproszeni o dyskusję w ramach następujących zagadnień:

sytuacji mediów lokalnych i obywatelskich;
zagrożeniach dla niezależności dziennikarskiej płynących z art. 212 kk;
sposobach finansowania mediów lokalnych;
przejęciu wielu tytułów medialnych przez koncern państwowy i wynikających z tego problemów z niezależnością
dziennikarską.

Panel dyskusyjny II
 

"Media lokalne i obywatelskie: między niezależnością a presją finansową"
15.12.2022 (czwartek), w godz. 14:30-16:00, Sala B

Udział wezmą: Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog Polska), prof. Lucyna Szot (Uniwersytet Wrocławski),
Robert Bagiński (Polska Press, Gazeta Lubuska), Andrzej Andrysiak (Gazeta Radomszczańska).

Moderator: Piotr Trudnowski (Klub Jagielloński)

Media lokalne i obywatelskie w Polsce od dawna borykają się z problemem braku niezależności od władz lokalnych. Jednym
z ich podstawowych zadań powinno być patrzenie na ręce tymże samorządom, jednak niejednokrotnie są przez nie
finansowane, co powoduje powstawanie wyraźnego konfliktu interesów. Często mamy zatem do czynienia z biuletynami
promującymi władzę zamiast z faktycznym dziennikarstwem. Nieliczne tytuły, które postanowiły nie ulegać pokusie zależności
od władzy często borykają się z problemami finansowymi bądź mają problemy prawne, np. w postaci tzw. SLAPP (Strategic
Lawsuit Against Public Participation). 
Dyskutanci rozmawiać będą m. in. o:
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Panel dyskusyjny III

“Przeciwdziałanie dezinformacji tu i teraz. Co możemy robić lepiej?"

15.12.2022 (czwartek), w godz. 14:50-15:50, Sala Główna.

Udział wezmą: prof. Jacek Pyżalski (UAM), dr Klaudia Rosińska (AKSiM), Marta Gromada (NASK), Patryk Zakrzewski
(Stowarzyszenie Demagog)

Moderator: Wiktor Nowak (Instytut Dyskursu i Dialogu, Fundacja Centrum Solidarności)

Współcześnie nasze nawyki komunikacyjne opierają się głównie o media społecznościowe. Dotyczy to przede wszystkim
młodych osób, choć, tak naprawdę, nas wszystkich, lecz w różnym stopniu. Pozwoliliśmy zakorzenić się w naszych codziennych
praktykach kanałom komunikacji, które często są źródłem fałszywych wiadomości, hejtu czy dezinformacji. Jest to szczególnie
istotne w kontekście dwóch tragicznych, globalnych wydarzeń ostatniego dwulecia: pandemii COVID-19 oraz wojny na
Ukrainie. Dyskutanci omówią zagadnienie dezinformacji ze szczególnym naciskiem na sposoby radzenia sobie z nią i na
sposoby zorganizowanego jej przeciwdziałania.

Panel dyskusyjny IV
 

“SPIĘCIE i co dalej? Jak budować mosty między różnymi środowiskami w debacie publicznej"
15.12.2022 (czwartek), w godz. 16:30-18:00, Sala Główna

Udział wezmą: Piotr Trudnowski (Klub Jagielloński), Szymon Rębowski (Magazyn Kontakt), Katarzyna Skrzydłowska (Kultura
Liberalna), Jędrzej Malko (Krytyka Polityczna), Jarema Piekutowski (Nowa Konfederacja)

Moderator: Mateusz Bartoszewicz (Instytut Dyskursu i Dialogu)

“SPIĘCIE” to jeden z ciekawszych projektów dziennikarskich ostatnich lat. Przedstawiciele pięciu różnych redakcji publikują
nawzajem teksty swojej konkurencji, często zupełnie w kontrze do własnej linii redakcyjnej. Wszystko po to, aby przełamywać
tzw. bańki informacyjne i pokazywać, że możliwa jest wzajemna dyskusja pomimo dzielących nas różnic. Reprezentanci Klubu
Jagiellońskiego, Nowej Konfederacji, Magazynu Kontakt, Kultury Liberalnej i Krytyki Politycznej będą dyskutować       
 o wnioskach płynących z tego przedsięwzięcia i pomysłach na jego rozwinięcie.

Keynote speaker

"Odporność na dezinformację - jakie są umiejętności cyfrowe
polskich nastolatków?"

15.12.2022 (czwartek), w godz. 14:30-14:50, Sala Główna

 

Prof. Jacek Pyżalski
     

Jakie są umiejętności cyfrowe polskich nastolatków? Czy są oni odporni na
działania dezinformacyjne? A może wręcz przeciwnie? Czy to, że potrafią
sprawnie posługiwać się nowoczesnymi urządzeniami oznacza, że rzadziej
nabierają się na fake newsy? Przedstawione zostaną wyniki badań w tym
temacie zrealizowanych przez zespół prof. Jacka Pyżalskiego.
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Panel dyskusyjny VI

"Wpływ nowych technologii na rzetelność treści w debacie publicznej"

16.12.2022 (piątek), w godz. 14:15-15:15, Sala Główna

Udział wezmą: prof. Andrzej Zybertowicz, prof. Tomasz Gackowski (Uniwersytet Warszawski), dr Bartłomiej Balcerzak (BITECH
Think Tank)

Moderator: Mateusz Bartoszewicz (Instytut Dyskursu i Dialogu)

Pojawienie się i osadzenie internetu w naszej codzienności otworzyło wrota dla rozwoju nowoczesnych technologii, które       
- w swym założeniu - mają zwiększać dostęp do wiedzy, umożliwiać łatwiejsze pozyskiwanie informacji o świecie, dawać
dostęp do nich grupom defaworyzowanym, itp. Liczba dostępnych aplikacji na smartphony, rozszerzeń przeglądarek i innych
cyfrowych nowinek stale rośnie. Jednak czy rzeczywiście dzięki temu zyskujemy jako społeczeństwo lepszą jakość komunikacji
społeczej, mediów i dziennikarstwa? Czy szum informacyjny, infotainment i wszechobecne przebodźcowanie treściami
faktycznie zwiększają czy zmniejszają rzetelność treści w debacie publicznej? A może jest wręcz przeciwnie i skazujemy się na
pogłębianie się ery postprawdy?

Dyskusja kończąca
 

"W stronę edukacji medialnej...?"
16.12.2022 (czwartek), w godz. 16:00-16:45, Sala Główna

Udział wezmą: Anna Kalina Kalinowska-Balcerzak (BITECH Think Tank), Sara Smyczek-Gołębiewska (Stowarzyszenie
Analityków Mediów Elektronicznych SAME), Filip Gołębiewski (Instytut Dyskursu i Dialogu)

Niemal każda poważna konferencja naukowa z zakresu szeroko rozumianego medioznawstwa w ostatnim 5-leciu kończy się
stwierdzeniem, że "trzeba promować edukację medialną i zwiększać poziom świadomości ludzi na temat zagrożeń, jakie
wiążą się z korzystaniem z kanałów komunikacji masowej". Trudno znaleźć kogokolwiek, kto by się z tym stwierdzeniem nie
zgodził. Jednak kluczowe wydaje się pytanie: "Jak prowadzić edukację medialną?". Nie ma w tym zakresie żadnych
jednoznacznych wytycznych ze strony rządu. Edukacja medialna nie jest częścią podstawy programowej szkół
podstawowych ani średnich w Polsce. NGO próbują robić to na własną rękę - każdy trochę inaczej. Jedni lepiej, drudzy
gorzej. Nie ma ujednolicenia czy konsolidacji działań w tym zakresie. Czy to dobrze? A może należałoby połączyć siły       
i w końcu przeforsować przemyślany model edukacji medialnej i wprowadzić go w życie? Dyskusja na ten temat zwieńczy
obrady podczas I Kongresu Debaty Publicznej! Kolejne spotkanie za 3 lata, czyli w 2025 roku.

Panel dyskusyjny V

“Jak sprawić by etyczne i rzetelne media się opłacały?"

16.12.2022 (piątek), w godz. 12:15-13:15, Sala Główna

Udział wezmą: Marcin Bartnicki (Wirtualna Polska), Janusz Schwertner (Onet), Karol Gac (“Do Rzeczy”)

Moderator: Filip Gołębiewski (Instytut Dyskursu i Dialogu)

W dzisiejszych mediach zazwyczaj rządzą clickbait, sensacja i treści nadmiernie nasycone uproszczeniami i emocjami. Często
media mówią do swoich odbiorców tylko po to, aby utwierdzić ich w przekonaniach, w których ci i tak już od dawna tkwią. To
nie ma wiele wspólnego z pierwotnym celem, który leżał u podstaw etycznego dziennikarstwa, mającego - w swoim założeniu -
dążyć do bezstronności, obiektywizmu i rzetelnego opisywania rzeczywistości w zgodzie z prawdą i szacunkiem dla
opisywanych osób. Jakie mechanizmy należałoby uruchomić, aby sprawić, że mediom najbardziej opłacać się będzie
tworzenie dobrego jakościowo dziennikarstwa? Czy jest to w ogóle możliwe? A może społeczeństwo oczekuje od
dziennikarstwa już czegoś innego?
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PROGRAM

DZIEŃ I DZIEŃ II
czwartek
15.12.2022

piątek
16.12.2022

I sesja, 16:30-18:00, sala B

sesji referatowych

Dezinformacja - oręż wojny

Moderator: dr Klaudia Rosińska

Sławomir Drelich (UMK)
Antropologiczne podstawy
nienawiści w polskim dyskursie
publicznym

Marcin Galent (ISE, UJ)
Dyskurs publiczny w ogniu wojen
kulturowych

Piotr A. Rączkowiak, Adriana
Szaposzinkow (INDID)
Islamofobia w polskim dyskursie
medialnym – przekrój
problematyki na podstawie
projektu EMPATHY

Michał Chlebowski (SWPS/ TVN24)
Media ekskluzywne – media
inkluzywne. Rola dziennikarzy w
kształtowaniu dyskursu na temat
płci

II sesja, 12:15-13:45, sala B
Stereotypy, podziały i hejt w

debacie publicznej

Moderator: dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

Agnieszka Demczuk (UMCS)
Jak skutecznie przeciwdziałać
dezinformacji, czyli w poszukiwaniu
Świętego Graala cywilizacji
informacyjnej

Katarzyna Bąkowicz (SWPS)
Greenwashing. Wpływ dezinformacji na
dyskurs o ekologii i klimacie

Monika Szafrańska (UJ/Demagog.org.pl)
Prawda czy fałsz? Weryfikacja
wypowiedzi polityków na temat pandemii
COVID-19 na portalu factcheckingowym
Demagog.org.pl

Grzegorz Sielatycki (Warnija)
Clickbait czy racjonalne rozmowy o
Polsce i świecie?
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DZIEŃ Ii

Barbara Man (WSIiZ w Rzeszowie)
Infoaktywizm - czy każdy użytkownik
Internetu jest aktywistą?

III sesja, 14:15-15:45, sala B

sesji referatowych

Aktywne działania na rzecz debaty
publicznej - szanse i zagrożenia

Moderator:  dr hab. Magdalena Szpunar,
prof. UŚ

Anna Kulma  (UJ)
Debata oksfordzka w edukacji
medialnej – ewaluacja metody
dydaktycznej

Konrad Kiljan (UW), Jakub Szymik
Komisja Debat Przedwyborczych w
Polsce - szanse, ograniczenia, wzory

Anita Kwiatkowska (INDID/UW)
Informowanie o samobójstwach -
między dziennikarską rzetelnością a
odpowiedzialnością za słowo

piątek
16.12.2022

ZASADY
PREZENTOWANIA

 Wystąpienie trwa do 15 minut.  
Prosimy o przestrzeganie
dyscypliny czasowej.
 Dyskusja odbędzie się pod
koniec każdej sesji.
 Jeśli zamierzają Państwo
przygotować prezentację
multimedialną, to prosimy o
przesłanie jej na adres:
s.smyczek@indid.pl do
14.12.2022 r. lub zgrać ją na
pendrive i dostarczyć do
Organizatorów przed
rozpoczęciem sesji.
 Zaświadczenia otrzymają
Państwo w formie pliku PDF w
ciągu 30 dni od zakończenia
konferencji na adres e-mail
podany przy rejestracji.

1.

2.

3.

4.
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https://media.uj.edu.pl/magdalena-szpunar
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Kongres jest finansowany ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030 ze środków Narodowego Instytutu Wolności -
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"Dobry. Lepszy. INDID."
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