
 
 
 

JAROCINSKI KONGRES KULTURY 
JOK, Jarocin, 13 marca 2015 

08:30 – 09:00 rejestracja  uczestników  

09:00 – 09:15 otwarcie II Jarocińskiego Kongresu Kultury: przedstawienie programu,  wniosków  prac grup 
roboczych  - Małgorzata Niestrawska-Kaźmierczak  

09:15 – 10:00 Ośrodek wszystkich mieszkańców – ilustrowany wykład o otwartości lokalnej instytucji kultury - 
Anna Miodyńska/Małopolskie Centrum Kultury  

Anna Miodyńska - od kilkunastu lat pracuje w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie. Koordynuje program „Kultura w 
rozwoju”, który pomaga lokalnym instytucjom kultury (domom kultury, bibliotekom, muzeom) w partycypacyjnym (z 
udziałem całego zespołu pracowniczego oraz odbiorców oferty kulturalnej) planowaniu i wprowadzaniu potrzebnych im 
zmian. Jest trenerką, edukatorką i mediatorką. Współpracuje z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Fundacją 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz innymi organizacjami i instytucjami w projektach społeczno-kulturalnych 
angażujących instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego i społeczności lokalne do wspólnych działań. Dużo 
doświadczeń w tej dziedzinie zdobyła dzięki pracy w Programie Rozwoju Bibliotek i Domu Kultury Plus 
 

10:00 – 12:00 Dobre praktyki czyli jak to robią inni – zainspiruj się! - cześć I  
Trzy Pokoje z Kuchnią/ Warszawski Warsztat/ In-nY Dom Kultury/ Goleniowski Dom Kultury 
W każdej części istnieje możliwość spotkania się z jednym z czterech ekspertów 
Każdy uczestnik JKK  będzie mógł spotkać się z dwoma ekspertami w ciągu dnia. Prosimy o wybór eksperta przy 

rejestracji  

11:00 – 11:30 przerwa - rozmowy kuluarowe 

11:30 – 12:30 Dobre praktyki czyli jak to robią inni – zainspiruj się!- cześć II  
Trzy Pokoje z Kuchnią/ Warszawski Warsztat/ In-nY Dom Kultury/ Goleniowski Dom Kultury 
W każdej części istnieje możliwość spotkania się z jednym z czterech ekspertów 
Każdy uczestnik JKK  będzie mógł spotkać się z dwoma ekspertami w ciągu dnia. Prosimy o wybór eksperta przy 

rejestracji  

 

12:30 – 13:00 przerwa/ lunch 

13:00 – 14:30 Jarociński Ośrodek Kultury. Co dalej z kulturą? – jak i gdzie ją uprawiać w Jarocinie- warsztaty 
współtworzenia przestrzeni kultury – Magdalena Popłońska – Kowalska, Justyna Zawieja, Justyna Daniel  

14:30 – 15:00 przerwa – rozmowy kuluarowe  

15:00 – 16:30 Jarociński Ośrodek Kultury. Co dalej z kulturą? – jak i gdzie ją uprawiać w Jarocinie- warsztaty 
współtworzenia przestrzeni kultury – Magdalena Popłońska – Kowalska, Justyna Zawieja, Justyna Daniel 

16:30 – 17:00 podsumowanie prac  Jarocińskiego Kongresu Kultury  
                           Małgorzata Niestrawska-Kaźmierczak 

20:30 Koncert Donegal/ SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA 

 
 
 
 
 
 



DOBRE PRAKTYKI:  
Trzy pokoje z kuchnią -  (Białołęka, Warszawa) Organizatorem 3 pokoi z kuchnią jest Białołęcki Ośrodek Kultury a projekt 
finansowany jest ze środków Dzielnicy Białołęka m.st.Warszawy. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni i 
atmosfery dla mieszkańców Zielonej Białołęki ułatwiającej twórcze działania. Mieszkańcy czują się tutaj jak u siebie w domu, 
są współgospodarzami i biorą czynny udział w tworzeniu oferty kulturalnej. 3 pokoje z kuchnią łączą odpłatne zajęcia sekcyjne 
z działalnością pozbawioną bariery finansowej.  
Michał Mioduszewski – koordynator  
 
Warszawski Warsztat  (Warszawa) - jest jednym z kilku miejsc aktywności lokalnej. Od stycznia 2014 WARSZTAT prowadzi  
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE, która od lat zajmują się rozwijaniem lokalnych społeczności.  Warsztat 
daje przyjazną przestrzeń organizacjom i mieszkańcom Warszawy do realizacji własnych pomysłów. Każdy zainteresowany 
może bezpłatnie prowadzić własne działania, a także wziąć udział w debatach i konsultacjach związanych z dalszym rozwojem 
miasta oraz w szeregu zajęć, organizowanych z myślą o mieszkańcach Śródmieścia i nie tylko.  
Julia Koczanowicz-Chodzyńska – koordynatorka   
 
In-nY Dom Kultury (Ruda Śląska) -  osiedlowy dom kultury prowadzony przez Stowarzyszenie In-nI.  
Dzieci, młodzież, dorośli mogą korzystać z sekcji, kółek. Organizowane są różnego typu wydarzenia kulturalne. Wszystkie 
działania prowadzone są w oparciu o prężną grupę wolontariuszy- aktywnych lokalnych animatorów.  Dzięki dotychczasowej 
działalności wokół Domu Kultury stworzyła się społeczność, która z roku na rok jest coraz większa. Oferta zmienia się, 
ponieważ dostosowuje się do oczekiwań i potrzeb odbiorców.  
Tomasz Bartniczak – prezes stowarzyszenia  
 
Goleniowski Dom Kultury istnieje od 1958 roku przez wielu uznawany jest za społeczny dom kultury. W 2004 roku został 
uznany za najbardziej prospołeczny ośrodek w Polsce. Misją GDK jest wspieranie rozwoju społeczno-kulturalnego 
mieszkańców. Wiele imprez odbywających się w GDK organizowanych jest w szeroko pojętym partnerstwie lokalnym.   
Zbigniew Łukaszewski – dyrektor  
 
WARSZTAT POPROWADZĄ: 
Magdalena Popłońska-Kowalska - Od 10 lat trener, superwizor pracowników socjalnych i ekspert Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie, wykładowca w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu. W kręgu 
zainteresowań pozostaje organizowanie społeczności lokalnej zarówno w teorii jak i praktyce. Pasjonatka pracy socjalnej , 
zakładania partnerstw i zmiany społecznej. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego współtworząc i 
współrealizując programów skierowanych do instytucji kultury, m.in. Program Rozwoju Bibliotek czy Program Wspierania 
Partnerstw. 
 
Justyna Daniel - Jest pracownikiem jarocińskiej biblioteki, a także absolwentką Szkoły Trenerskiej STOP i członkinią sieci LABIB 

- wspierającej bibliotekarzy w pracy zawodowej. Zajmuje się animacyjną stroną działalności biblioteki, koordynuje prace 

związane z kulturą, edukacją, regionem i współpracą ze środowiskiem lokalnym. Zajmuje się promocją biblioteki m.in. 

prowadząc stronę internetową, jest też odpowiedzialna za kontakt z mediami 

Justyna Zawieja- dyrektor Jarocińskiego Ośrodka Kultury, arteterapeuta, pedagog szkolny, pracownik socjalny, wolontariusz, 
specjalista ds. komunikacji, trener. Osoba zaangażowana w niesienie pomocy osobom potrzebującym, społecznik. 
Organizatorka warsztatów edukacji społecznej i finansowej. Działa w kilku organizacjach wiejskich, na co dzień pracownik 
Urzędu Gminy, Prezes Stowarzyszenia ,,Przyszłość Kotlina”  

 

 

 

 
 


