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1. Wykształcenie: 

1999–2004, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny, Instytut Filo-

zofii, magister  

2. Stopnie i tytuły naukowe:  

2011, doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział 

Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Filmu i Telewizji 

3. Zainteresowania naukowe: 

filmoznawstwo – film polski, film dokumentalny, historia filmu; dziennikarstwo – 

etyka mediów, social media; filozofia – filozofia kultury, antropologia filozoficzna, 

aksjologia 

4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Ba-

dań nad Filmem i Mediami 

5. Pełnione funkcje:  

obecnie: kierowniczka Zakładu Kultury Audiowizualnej 

w przeszłości: kierowniczka Serwisu Redakcyjnego „Expressu Bydgoskiego” i „No-

wości”, redaktorka naczelna „Musli Magazine” 

6. Tematyka naukowo-badawcza: 

film polski, film dokumentalny, kino pokoleniowe 

7. Realizowane projekty: 

Movie Mówi Project, Creative Minds, Bydgoszcz Movie 

8. Dorobek naukowy: 



Monografia: Magdalena Wichrowska, Szukając prawdy. Problem poetyki w polskim 

filmie dokumentalnym po roku 1989 (Toruń 2014) 

Zbiór wywiadów: Magdalena Wichrowska, Toruń. Miasto kobiet (Toruń 2013) 

Publikacje w tomach zbiorowych: Kino polskie po roku 1989 (Bydgoszcz 2007), Mi-

łość w kulturze i sztuce (Łódź 2007), Widziane, czytane, oglądane – oblicza Obcego 

(Warszawa 2008)  

Publikacje w prasie kulturalnej: „Eidos” (2004), „Panoptikum” (2005–2006), „Maga-

zyn Moment” (2008–2009), „Piana Magazine” (2009–2010), „Musli Magazine” 

(2010-2013), „Magazyn Kwadrat” (2010–2011), „Menażeria” (2013), naTemat.pl (od 

2016) 

9. Zajęcia dydaktyczne 2011-2017: 

Kultura audiowizualna (wykład), Wiedza o filmie (wykład), Wiedza o sztukach au-

diowizualnych (wykład), Poetyka współczesnego kina (wykład), Historia i teoria re-

klamy (wykład), Wstęp do medioznawstwa (wykład), Social media (wykład), Poetyka 

reklamy (wykład i tutoriat), Teoria mediów (wykład i tutoriat), Krytyka literacka i ar-

tystyczna (wykład i ćwiczenia), Antropologia kultury współczesnej (wykład i ćwicze-

nia), Film dokumentalny (wykład i ćwiczenia), Kino autorskie (ćwiczenia i tutoriat), 

Kino gatunków (ćwiczenia i tutoriat), Analiza dzieła filmowego z elementami krytyki 

filmowej (ćwiczenia), Etyka mediów (tutoriat), Historia kina światowego (tutoriat, 

wykład), Warsztat dziennikarza filmowego (tutoriat), Dziennikarstwo internetowe z 

elementami warsztatów (laboratorium), Poetyka nowych gatunków medialnych (ćwi-

czenia), Gatunki filmowe i telewizyjne (ćwiczenia), Kino autorskie (wykład), Audio-

wizualia w praktyce nowych mediów (wykład) 

 

 

 


