
	 Prowadzący	warsztaty:
Artur Jabłoński – Pracuje jako pomysłodawca w agencji reklamowej MSU Publishing – 
wymyśla, planuje i wciela w życie różne projekty reklamowe dla marek o polskim i globalnym 
zasięgu. Wykłada nowe media i media społecznościowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Prelegent na licznych konferencjach branżowych. Pisze o marketingu na swoim 
blogu (www.jeszczejedenblog.pl) oraz dzieli się wiedzą z tego zakresu dla branżowych pism 
i wortali jak Marketing w Praktyce czy Brief. 

Łukasz Kowalczuk - Z wykształcenia nauczyciel języka polskiego, z zawodu grafik komputerowy, 
z zamiłowania komiksiarz. W roku 2013 nakładem wydawnictwa Centrala ukazała się jego 
książka TM – Semic. Największe komiksowe wydawnictwo lat dziewięćdziesiątych w Polsce. 
Pisze scenariusze i rysuje (autorski zin „Nienawidzę Ludzi” oraz inne projekty), prowadzi mini-
wydawnictwo SmallPress.pl oraz poświęcony popkulturze serwis Szlam.net.

Marcin Lassota – Adwokat, magister Legum (LL.M.). Absolwent studiów prawniczych na 
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego 
i Prasowego w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W roku 2004 na Johannes Gutenberg Universität Mainz w Niemczech zdobył 
tytuł naukowy Magister Legum. Główne obszary pracy szkoleniowej: prawo autorskie, prawo 
umów, zamówienia publiczne, aspekty prawne działalności wydawniczej, zasady przetwarzania 
danych osobowych, w tym ich ochrona, organizacja konkursów, gier hazardowych (np. loterii 
promocyjnych). Prowadzi również warsztaty z pisania umów dla instytucji kultury

Anna Płachecka – Animatorka kultury, instruktorka filmu animowanego z uprawnieniami 
pedagogicznymi. Absolwentka kulturoznawstwa – specjalizacja Animacja Kultury w Instytucie 
Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Realizuje autorskie warsztaty dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych z zakresu filmu animowanego. Współpracuje z warszawskimi instytucjami 
kultury, przedszkolami, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi. Pomysłodawczyni i realiza- 
torka społecznego-artystycznego projektu In(ter)wencje Osiedlowe skierowanego do 
społeczności Targówka Mieszkaniowego i Bródna. 

Dominik Pokornowski – PR manager w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, project manager 
licznych inicjatyw internetowych. Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Ukończył podyplomowe studia z zakresu Public Relations oraz Zarządzania 
Projektami. Jest trenerem z zakresu komunikacji internetowej, m.in. w: Narodowym Centrum 
Kultury (w ramach programu Kurs na kulturę i Kadra Kultury),  Centrum Promocji Informatyki, 
Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, Agencji Rozwoju 
Pomorza S.A., Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Fundacji Rozwoju Demokracji 
Obywatelskiej w Warszawie. 

Wojtek Szabelski – Fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 1988 roku 
pracował jako fotoreporter Centralnej Agencji Fotograficznej w Warszawie, dzisiaj robi to 
z powodzeniem dla Polskiej Agencji Prasowej. Prowadzi także swoją agencję fotograficzną, 
w której realizuje własne pomysły i projekty fotograficzne. Jest autorem kilkunastu wystaw 
indywidualnych i uczestnikiem ekspozycji zbiorowych, a jego zdjęcia sportowe nagradzano 
m.in. na: Konkursach Polskiej Fotografii Prasowej czy World Sport Photo Contest w Tokio.

Wojciech Szuniewicz – Dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, animator kultury. Absolwent 
pedagogiki w zakresie pracy kulturalno-oświatowej na Uniwersytecie Wrocławskim, dyplomowa- 
ny instruktor teatralny Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego w Kaliszu. Jest członkiem 
Wielkopolskiej Rady Kultury oraz zrzeszenia Forum Kraków. Współorganizuje wymianę kulturalną 
z miastami partnerskimi Krotoszyna. Uczestniczył w pierwszej edycji programu Dom Kultury+.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury zaprasza do udziału w projekcie: 

Lubię to! – cykl warsztatów dla kadry 
samorządowych instytucji kultury.

Projekt jest dofinansowany ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt ma na celu wyposażenie kadry placówek kultuiry w wiedzę potrzebną 
do prowadzenia działań twórczych z uczestnikami życia kulturalnego poprzez wykorzystanie 
technologii informatycznej oraz zapoznanie z aspektami prawnymi posługiwania się nią.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju umiejętności posługiwania się techno-
logią informatyczną: programami komputerowymi, aplikacjami internetowymi, mobilnymi 
aparatami i kamerami. Pozwoli na  realizację pomysłów z zakresu plastyki, fotografii i filmu. 
Nauczy metod ułatwiających promocję i koordynację działań organizacyjnych instytucji 
poprzez wykorzystanie: bloga, kalendarzy organizacyjnych, stron internetowych i portali 
społecznościowych. 

Realizacja projektu będzie służyła kształtowaniu pozytywnego odbioru mediów 
i pozwoli wykorzystać je do celów kształcenia i samokształcenia a tym samym do 
zaspakajania indywidualnych potrzeb poznawczych, emocjonalnych, kulturowych.

	 Ważne	informacje:
1. Uczestnicy: 15 osób – instruktorów-pracowników samorządowych instytucji kultury 

z województwa kujawsko-pomorskiego; w pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia 
uczestników z gminnych i miejsko-gminnych ośrodków kultury; termin zgłoszeń 
28	lutego	2014	r. Decyduje kolejność zgłoszeń!

2. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie WOAK: www.woak.torun.pl.
3. 100 godzin warsztatów.
4. Odpłatność za cały cykl: 150 PLN.
5. Uczestnicy mają zapewnione posiłki (przerwy kawowe i obiadowe).
6. W trakcie zajęć uczestnicy pracują na własnych laptopach.
7. Uwaga: Na inauguracyjny wykład w dniu 3 kwietnia realizatorzy projektu zapraszają 

dodatkowo 40 osób: dyrektorów instytucji kultury, którym zapewniają posiłek, a na 
zakończeniu w dniu 9 października -  15 osób: dyrektorów instytucji kultury.

8. Inne informacje dostępne są na stronie WOAK: www.woak.torun.pl
9. Kontakt: barbara.planeta@woak.torun.pl, kasia.kozlikowska@woak.torun.pl.

	 Program	projektu:

	 3-4	kwietnia	2014	r.
Wykład Aspekty prawne komunikacji internetowej, prawa autorskiego w sieci oraz polityki 
prywatności – adwokat Marcin Lassota, Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy.

Celem wykładu jest przedstawienie zasad zgodnego z prawem prowadzenia w sieci 
działalności kulturalnej i związanych z nią działań informacyjnych i marketingowych. 
Uczestnicy poznają zagadnienia najważniejsze z punktu widzenia prawidłowego zarządzania 
instytucją kultury, niezależnie od jej wielkości i profilu działalności. Poznają zarówno zasady 



legalnego korzystania z utworów chronionych prawem autorskim, jak i możliwości korzystania 
z elementów niechronionych lub udostępnionych na wolnych licencjach (np. Creative 
Commons). Wykład pozwoli na zapoznanie się z zasadami korzystania z danych osobowych, 
np. w ramach wysyłania newsletterów a także regułami organizacji gier miejskich, konkursów  
i loterii promocyjnych. Istotnym elementem będzie zapoznanie uczestników z możliwościami 
udostępniania treści w sieci, w tym także za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Wykład i prezentacja Nowa Instytucja kultury OPEN GLAM – Wojciech Szuniewicz .
Tematem wykładu będzie funkcjonowanie instytucji kultury i jej pracowników w nowych 

uwarunkowaniach technologicznych. Prowadzący przedstawi proces zaistnienia instytucji 
kultury w globalnej sieci, która może stać się nowym obszarem animacji. Obszarem, który 
połączy otwarty model instytucji w dosłownym jego znaczeniu z przestrzenią wirtualną, 
w którym wykorzystywane będą nowe portale społecznościowe i komunikatory jako narzędzia 
oddolnej inicjatywy obywatelskiej. Autor przedstawi doświadczenia Krotoszyńskiego Ośrodka 
Kultury dotyczące PR jako narzędzia do budowania instytucji zaufania publicznego i budowy 
koalicji partnerów. 

Warsztaty Serwis internetowy  w instytucji kultury. Realizacja projektu: nowy serwis internetowy 
z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury w dobie Responsive Web Design – Dominik Pokornowski.

Warsztaty obejmą zagadnienia wprowadzające w proces tworzenia nowego serwisu www 
z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury w dobie Responsive Web Design. Będą miały 
na celu merytoryczne przygotowanie osób koordynujących tego typu projekty w instytucjach 
kultury. W ramach treningu uczestnicy nauczą się redagowania tekstów i zdobędą wiedzę 
technologiczną, dzięki której w pełni zrozumieją proces tworzenia i instalacji serwisu, 
nabędą umiejętności z zakresu sprawnego zarządzania projektem, budowy serwisu www 
lub aplikacji. Poznają aktualne trendy i przetarte standardy w procesach tworzenia serwisów 
internetowych oraz hermetyczne słownictwo programistów, dzięki któremu poznają  
mechanizmy i technologię. Będą mogli swoją wiedzę wykorzystać w działaniach z grupami 
młodzieżowymi. 

	 24-25	kwietnia	2014	r.
Warsztaty Fotografia mobilna i tworzenie fotorelacji – Wojtek Szabelski.

Podczas warsztatów uczestnicy pogłębią swoją wiedzę z zakresu fotografii mobilnej 
jako nowej technologii i nowoczesnej formy sztuki. Uczestnicy poznają tajniki związane 
z czerpaniem inspiracji oraz możliwości pracy w plenerze i studio. Zapoznają się z najpopularniej-
szymi aplikacjami do fotografii mobilnej; slajdshow mobilnej fotografii. Poznają różne techniki 
fotografowania i będą pracować nad obróbką zdjęć za pomocą programów do mobilnej foto-
grafii. Zwieńczeniem warsztatów będzie tworzenie fotorelacji i poznanie możliwości wykorzysty- 
wania ich w pracy w instytucjach, zarówno w działaniach edukacyjnych, jak i promocyjnych. 

	 8-9	maja	2014	r.
Warsztaty Social Media – marketing w blogosferze dla instytucji kultury – Artur Jabłoński.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają specyfikę blogów i blogosfery oraz ich pozycję 
w świecie mediów i prawne aspekty ich funkcjonowania. Dowiedzą się jakie korzyści – i w jaki 
sposób – mogą odnieść ze współpracy z blogosferą dla swojej instytucji i społeczności 
lokalnej. Dowiedzą się jak wyszukiwać odpowiednich blogerów do pojedynczych akcji i całych 
kampanii, jak przygotować i koordynować akcję reklamową oraz jak projektować kampanie 
uwzględniając: cele, koszty, promocję i nadzór. Te umiejętności ułatwią zarządzanie sytuacją 
kryzysową w blogosferze, pozwolą budować wartościowe relacje z wybranymi blogerami. 

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, że blogi nie są zwykłą przestrzenią do wynajęcia na reklamę, 
ale że są to niezależne media. 

Warsztaty Social Media w komunikacji instytucji kultury – Dominik Pokornowski.
Uczestnicy poznają zagadnienia ułatwiające komunikację w instytucji i kierowanie nią 

między innymi poprzez zarządzanie kryzysem. Nauczą się zasad przygotowania strategii 
komunikacji w Social Media. Poznają zasady tworzenia regulaminu komunikacji instytucji kultury 
Social Media Policy.  Będą uczestniczyć w warsztatach prowadzenia komunikacji i pisania 
na portalach społecznościowych. Poznają zasady działania i komunikacji: Facebook, Google 
Plus, Twitter, Pinterest, Flickr, Instagram, Foursquare, NK.pl. Warsztaty zakończy prezentacja 
użytecznych narzędzi do zarządzania Social Media: Sotrender, Sentione, Hootsuite, Twettdeck, 
Socialdesk, Megafoni oraz przegląd platform społecznościowych wspierających zarządzanie 
w instytucji kultury.

	 12-13	czerwca	2014	r.
Warsztaty Animacja poklatkowa i animacja GIF – Anna Płachecka.

Warsztaty z wykorzystaniem filmu w działaniach kulturalnych przybliżą uczestnikom 
różne narzędzia filmowe i sposoby ich wykorzystania. Uczestnicy zdobędą podstawową 
wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z tworzeniem krótkich filmów i montażem. Każdy 
z uczestników będzie miał okazję do stworzenia swojego krótkiego filmu i animowanego 
GIF-a. Proponowane działania warsztatowe będą jednocześnie naprowadzały uczestników 
na trop związany z tym, jak i do czego można używać poznawane narzędzia. Wspólnie 
z prowadzącym uczestnicy zastanowią się jak mądrze i ciekawie korzystać z narzędzi, które są 
w zasięgu ręki.

	 4-5	września	2014	r.
Warsztaty Komiks – tylko wyobraźnia jest granicą – Łukasz Kowalczuk.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają historię komiksu i zasady jakimi się on rządzi 
poprzez poznanie: specyfiki komiksu wraz z najważniejszymi i najciekawszymi przykładami, 
podstawowych zagadnień (plansza, kadr, dymek etc.), zasad tworzenia scenariusza (pomysł, 
postaci, dialogi, zapis), podstawy rysunku komiksowego i techniki. W części praktycznej 
uczestnicy przygotują krótką historyjkę obrazkową przy pomocy dostępnych narzędzi i będą 
mogli działać w zespołach: scenarzysta-rysownik lub w pojedynkę. Temat tworzonych 
komiksów będzie na tyle ogólny, żeby nie sprawił trudności uczestnikom i jednocześnie na 
tyle sprecyzowany, żeby pasował do tematyki całego cyklu i mógł być wykorzystany w pracy 
ze wszystkimi grupami wiekowymi. 

	 8-9	października	2014	r.
Warsztaty Komiks – tylko wyobraźnia jest granicą (ciąg dalszy). 

Panel dyskusyjny, prezentacja prac oraz publikacji i filmu dokumentującego projekt.
Panel poprowadzi: Dominik Pokornowski.

Województwo
Kujawsko-Pomorskie

współorganizatorzy:




