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Konferencja odbędzie się w dniu  14 czerwca 2021 roku w trybie zdalnym 

Cel konferencji  

Niepełnosprawność nie jest tylko kwestią odnoszącą się do stanu zdrowia, ale 

posiada znaczenie społeczne, a jej rozumienie i postrzeganie jest w dużym stopniu 

warunkowane kulturowo. Od tego, w jaki sposób jest postrzegana 

niepełnosprawność, w dużym stopniu zależne jest to, jakie możliwości 

funkcjonowania w życiu społecznym są zapewnione osobom z 

niepełnosprawnościami, tj. czy mają one możliwość uczestnictwa w życiu 

społecznym, czy są z niego wykluczane. 

Kształtowanie postrzegania innych osób i grup społecznych w tym osób z 

niepełnosprawnościami i niepełnosprawności odbywa w ramach procesu socjalizacji. 

Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają media, w tym seriale, programy TV oraz 

filmy w tym te skierowane do dzieci i młodzieży. 

Tematyka reprezentacji niepełnosprawności w serialach, programach TV oraz 

filmach skierowanych do dzieci nie była dotychczas poddawana w Polsce 

gruntownym analizom, w związku z tym przeprowadzenie badań z tego zakresu 

umożliwia zdobycie nowej wiedzy o podstawach tego zjawiska. Podczas konferencji 

zostaną przedstawione wyniki badań prowadzone przez pracowników Instytutu Nauk 

Socjologicznych odnoszące się do wskazania typów reprezentacji 

niepełnosprawności prezentowanych w wytworach kultury. 



 

Agenda konferencji: 

Godzina Wydarzenie Prelegent 

10.30-10.45 Wprowadzenie  • Dorota Habich 

Zastępca Prezesa  Zarządu PFRON ds. 

Programowych 

• Dr Hubert Kotarski 

Prodziekan Kolegium Nauk Społecznych UR 

• Ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR 

Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych UR 

10.45-11.15 Prezentacja założeń 

projektu i jego wyników 

Dr Krzysztof Piróg   

Koordynator projektu 

11.15-11.30 Sesja pytań i 

odpowiedzi 

 

11.30-11.45 Przerwa  

11.45-12.45 Badania nad 

medialnymi 

reprezentacjami 

niepełnosprawności – 

doświadczenia i 

wyzwania 

• Dr Katarzyna Ojrzyńska 

Uniwersytet Łódzki  

• Dr Anna Kurowicka  

Uniwersytet Warszawski 

• Dr Monika Struck-Peregończyk  

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 

w Rzeszowie 

• Prof. dr hab. Remigiusz Kijak  

Uniwersytet Warszawski 

Moderatorzy:  

dr Agata Kotowska, 

dr Marek Motyka 

12.45-13.00 Przerwa  

13.00-14.00 Jak zmienić 

niepełnowidzialność 

medialną 

niepełnosprawności w 

pełną widzialność? 

• Justyna Lipko – Koniec 

Teatr 21 

• Piotr Swend   

Teatr 21 

• Dorota Próchniewicz  

Działaczka społeczna  

• Bartosz Szpurek  

Dziennikarz  

• Magdalena Augustynowicz - 

Działaczka społeczna, youtuberka 

Moderatorzy:  

dr Magdalena Pokrzywa,  

dr Marek Motyka 

14.00-14.15 Podsumowanie i 

zakończenie 

 

 



 

 

Publikacja 

Publikacja przygotowana zgodnie z standardem dostępności WCAG 2.0 dostępna 

będzie w lipcu na stronie projektu http://niepelnowidzialni.pl/ . 

 Zarejestrowani uczestnicy konferencji otrzymają publikację w wersji wydrukowanej.  

Opłata konferencyjna 

Brak. Rejestracja na wydarzenie  poprzez formularz http://niepelnowidzialni.pl/  

Link do spotkania zostanie przesłany zarejestrowanym użytkownikom. 

Tłumaczenie konferencji 

Konferencja będzie tłumaczona na język migowy 

Komitet organizacyjny  

dr Krzysztof Piróg  

ks. dr hab. Witold Jedynak 

dr Sławomir Wilk  

dr Agata Kotowska  

dr Marek Motyka  

dr Magdalena Pokrzywa  

dr Anna Witkowska-Paleń  
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