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Sylwetki nominowanych do nagrody AKLAUD 2018 

 

red. dr Joanna Sosnowska 
Adiunkt w Katedrze Medialnej Komunikacji Społecznej na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II. Dziennikarka i dokumentalistka związana z Telewizją Polską, 

gdzie realizuje cykle programów edukacyjnych, naukowych, społecznych i kulturalnych. 

Autorka magazynu studenckiego w TVP Lublin.  

red. Katarzyna Michalak 
Reportażystka i dziennikarka w Polskim Radiu Lublin oraz doktorantka w zakresie nauk 

o mediach na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2011-2018 

Kierownik Redakcji Reportażu Radia Lublin. Wyróżniana takimi nagrodami jak Grand 

Press, Prix Europa, Prix Italia (dwukrotnie w kategorii „Dokument” oraz „Audycja 

o muzyce”) czy Prix Bohemia. 

red. dr Małgorzata Żurakowska 

Adiunkt w Katedrze Medialnej Komunikacji Społecznej na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II. Dziennikarka, lektor i publicystka w  Polskim Radiu Lublin, 

w którym od 2003 roku pełni funkcję Kierownik Redakcji Publicystyki Społeczno-

Kulturalnej. W latach 2009-2016 Koordynator Radiowej Szkoły Dziennikarskiej Radia 

Lublin. 

red. Marek Skowronek 

Redaktor Naczelny Akademickiego Radia Centrum. Od 1989 do 2016 r. (z niewielkimi 

przerwami) związany z Polskim Radiem Lublin. W latach 2008-2016 Kierownikiem 

Redakcji Informacji. W latach dziewięćdziesiątych dziennikarz, a następnie Zastępca 

Redaktora Naczelnego Ogólnopolskiego Dwutygodnika „Przegląd Akademicki”. 

 

Sylwetki nominowanych do nagrody AKLAUD MŁODYCH 2018 

 

red. Mateusz Kasiak 

Dziennikarz, prezenter, redaktor, reporter i wydawca związany z Radiem ESKA oraz 

stacjami NOWA TV i TV UMCS. Były współpracownik Wirtualnej Polski i Radia eR. 

Doktorant w zakresie nauk o mediach na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej 

w Lublinie. Autor scenariusza i reżyser filmu dokumentalnego „Dziennikarz” 

poświęconego życiu Leopolda Ungera. 

red. Bartosz Koterba 
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Absolwent i wykładowca Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Redaktor Polskiego Radia Lublin. 

Autor słuchowisk radiowych. Specjalista w zakresie nagrywania, produkcji i edycji 

dźwięku. 

*** 

 

Opis debaty Media lokalne i społeczeństwo obywatelskie 

 

Społeczeństwo obywatelskie, rozumiane jako wspólnota o charakterze etycznym, to nie 

tylko idea bliska demokracji. To także, ujęta w praktycznej perspektywie, sfera życia 

społecznego, w której każda jednostka jest świadoma swoich praw i własnej 

indywidualności. To również wszelkie zasoby kulturowe i wspólnotowe, mające 

w społeczeństwie obywatelskim zadanie rozwijania bardziej wolnego i sprawiedliwego 

współżycia społecznego. Media lokalne są w zasadzie kwintesencją społeczeństwa 

obywatelskiego: ukierunkowane na lokalne sprawy, bliskie tym samym mieszkańcom 

mikroregionów, tworzą zarówno archiwum wszelkich aktywności obywatelskich, jak 

i pomagają je wytwarzać. Media lokalne –  szczególnie w dobie tzw. społeczeństwa 

informacyjnego – mają także za zadanie kreowanie postaw wspólnotowych, opartych na 

otwartości, ochronie wolności i godności ludzkiej, a także pobudzanie aktywności 

społecznych (i politycznych), polegających na zaufaniu, pluralizmie, innowacyjności 

i działaniu na rzecz dobra wspólnego.  

Jak wyglądają relacje na linii media lokalne - jednostki, a dalej grupy i wspólnoty? Jak, 

przy dominacji mediów elektronicznych oraz Internetu, radzą dziś sobie lokalne prasa, 

radio i telewizja? Jakie inicjatywy podejmują lubelskie media w celu poszerzania pola 

wiedzy mieszkańców regionu? Jak wygląda współpraca mediów lokalnych z innymi 

instytucjami, w tym samorządowymi? Jaki jest wkład lubelskich mediów w kształcenie 

przyszłych dziennikarzy? I wreszcie, czy i jak media lokalne wyznaczają dziś reguły 

współżycia społecznego, oparte tak na tradycji regionu, jak i w odniesieniu do bieżącej 

sytuacji kulturowo-politycznej?  

 

O tym wszystkim porozmawiają uczestnicy debaty: 

prof. Iwona Hofman (UMCS) – moderator  

prof. Karol Klauza (KUL) 

Piotr Choroś (UM Lublin) 

red. Paweł Krysiak (Gazeta Wyborcza Lublin) 

red. dr Anna Duda (TVP3 Lublin) 

red. Małgorzata Piasecka (Radio Lublin) 

red. Marek Skowronek (Radio Centrum) 

red. Sylwia Szewc-Koryszko (Kurier Lubelski) 

red. Jerzy Szubiela (Dziennik Wschodni) 

 
Autor opisu debaty: red. dr Marcin Sanakiewicz, laureat nagrody AKLAUD MŁODYCH 2014 


