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W dniach od 22 do 24 września 2022 r. odbył się VI Kongres Polskiego To-
warzystwa Komunikacji Społecznej w Gdańsku. Temat przewodni „Media 

i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych” odwoływał się do zmian 
w komunikowaniu i mediach w erze tzw. „czwartej rewolucji przemysłowej”. Do 
kwestii szczegółowych obecnych w wystąpieniach prelegentów należały m.in. na-
stępujące: wpływ technologii informacyjnych na media i społeczeństwo, granice 
między komunikacją prywatną a publiczną, zmiana relacji i zależności w proce-
sach komunikowania, transformacje, strategie i zarządzanie w erze danych, jakość 
komunikacji w obliczu zagrożeń, rola dziennikarzy w erze danych i pandemii, po-
lityka medialna i dyskurs polityczny w erze platform, algorytmów i danych.

Organizatorami wydarzenia byli: Polskie Towarzystwo Komunikacji Spo-
łecznej, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersyte-
tu Gdańskiego oraz Europejskie Centrum Solidarności. Patronat honorowy nad 
konferencją objęli Prof. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Mie-
czysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, oraz Prezydenci Gdańska, 
Sopotu i Gdyni. W obradach wzięło udział 250 prelegentów z Polski i zagranicy.

W pierwszym dniu Kongresu wręczono członkostwo honorowe PTKS 2022 
dr Hannie Machińskiej, prawniczce i działaczce społecznej posiadającej bogaty 
dorobek w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa pol-
skiego, w tym z zakresu ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego, 
prof. Teresie Sasińskiej-Klas, założycielce i dyrektorowi Międzynarodowej Szko-
ły Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie założycielce Insty-
tutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ,  oraz prof. Januszowi 
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Adamowskiemu, dziekanowi Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień uroczystego otwarcia konferencji stał się 
także okazją do uczczenia 40-lecia pracy zawodowej prof. Bogusławy Dobek-
-Ostrowskiej. Politolożce zadedykowano zeszyt 31(2022) „Central European 
Jour nal of Communication”. W pierwszym dniu Kongresu PTKS wręczono na-
grody w konkursach związanych z dyscypliną nauki o komunikacji społecznej 
i mediach. Nagrodę za najlepszą pracę doktorską za rok 2020 odebrała dr Kin-
ga Adamczewska (UAM), zaś za rok 2021 dr Katarzyna Pagacz (UJ). Nagrodę im. 
Karola Jakubowicza, przyznawaną za wybitne prace naukowe, otrzymała Prof. 
Urszula Doliwa (UWM). Należy również odnotować referaty prof. Grahama Mur-
docka z Uniwersytetu w Loughborough oraz prof. Görana Bolina z Uniwersytetu 
Södertörn, występujących w roli keynote speakerów.

W drugim dniu Kongresu miały miejsce zebrania sekcji badawczych PTKS, 
sesja „Media Freedom and Democracy in the Age of Platforms and Data”, panele 
tematyczne, obrady okrągłego stołu dotyczące pozycjonowania dyscypliny nauki 
o komunikacji społecznej i mediach w polskiej nauce oraz Walny Zjazd Wyborczy 
Członków PTKS. Do Zarządu PTKS zostali wybrani: prof. Iwona Hofman (prezes 
PTKS), prof. Małgorzata Adamik-Szysiak, ks. prof. Michał Drożdż, prof. Agnieszka 
Hess, prof. Mariusz Kolczyński, prof. Małgorzata Łosiewicz, prof. Szymon Ossow-
ski.  Z kolei do Komisji Rewizyjnej PTKS wybrano prof. Olgę Dąbrowską-Cendrow-
ską, dr Bartłomieja Łódzkiego, prof. Marię Łoszewską-Ołowską, prof. Agnieszkę 
Walecką-Rynduch, prof. Mirosławę Wielopolską-Szymurę. 

Trzeci dzień konferencji dedykowany był panelom tematycznym, uroczyste-
mu zamknięciu Kongresu oraz wydarzeniom towarzyszącym (zwiedzanie kampu-
su Uniwersytetu Gdańskiego, zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 
zwiedzanie Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, zwiedzanie Starego Miasta).

VII Kongres PTKS zaplanowano na 2025 rok w Katowicach.
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