
 

 

 

JAROCINSKI KONGRES KULTURY, 2-3 grudnia 

Pałac Radolińskich  
 

wtorek, 2 grudnia 2014 

11:30 - 12:00 rejestracja uczestników 

12:00 -12:15 inauguracja Jarocińskiego Kongresu Kultury: przedstawienie idei projektu,  partnerów i mecenasów                     

                        Małgorzata Niestrawska-Kaźmierczak  

 

12:15 – 13:00 prezentacja wyników badań oraz przedstawienie priorytetów działań dla sektora kultury  

                          dr Marcin Poprawski, Michał Mękarski, Piotr Firych 
 

13:00 - 13:45 dyskusja panelowa  

                         moderator: dr Marcin Poprawski 

 

13:45 - 14:15 przedstawienie rekomendacji dla rozwoju kulturalnej sfery publicznej na terenie Powiatu    

                         Jarocińskiego 

                         dr Marcin Poprawski 

 

14:15 – 15:00 przerwa / lunch 

15:00 – 16:00 Polityka kulturalna dla społeczności lokalnych  
                          dr Marcin Poprawski 

 

16:00 – 16:30 spotkanie grup roboczych: 

Jarocin Festiwal – lider Sebastian Pluta 

kulturowa rewitalizacja – lider Michał Żabiński 

edukacja kulturalna – lider Bożena Kubacka 

współpraca międzysektorowa i międzygminna – lider Agnieszka Borkiewicz  

 

16:30 - 17:00 kawa / rozmowy kuluarowe 

 
środa, 3 grudnia 2014 

11:30 -12:00 kawa  

12:00 -12:15 powitanie, podsumowanie pierwszego dnia Jarocińskiego Kongresu Kultury 

 

12:15 – 14:30 Partnerstwa – razem można więcej  

                           Magdalena Popłońska-Kowalska 

 

14:30 – 15:15 przerwa/lunch 

 

15:15 – 16:00 Miasto moje a w nim – wirtualny kalendarz kulturalny  
                           Agnieszka Borkiewicz, Jakub Bogatko 

 

16:00 – 16:45 Turystka kulturowa – w partnerstwie siła  

                          Jan Mazurczak  

 

16:45 - 17:00 promocja albumu Marka Chwistka „Powiat Jarociński”  

 

17:00 – 17:15 podsumowanie prac  Jarocińskiego Kongresu Kultury  

                           Małgorzata Niestrawska-Kaźmierczak 

 
16:15 – 16:45 kawa / rozmowy kuluarowe 
 



 

 

 

PRELEGENCI 

Dr Marcin Poprawski – adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współzałożyciel i 

koordynator Regionalnego Obserwatorium Kultury – Centrum Badawczego UAM w Poznaniu, od 2006 roku wykładowca na 

Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; doktor nauk humanistycznych, muzykolog, menedżer, koordynator 

badań w dziedzinie polityki kulturalnej i zarządzania w kulturze, współautor strategii i szkoleń dla samorządów i instytucji, autor i 

redaktor publikacji z zakresu nauk o kulturze oraz zarządzania, ekspert Związku Miast Polskich. Od 2013 roku wiceprezes 

europejskiej sieci ENCATC - European Network of Cultural Administration Training Centers. 

 

Michał Mękarski – socjolog (specjalizacja badanie rynku i opinii publicznej), doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, 

współpracownik i koordynator projektów badawczych Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM w Poznaniu. Uczestniczył w 

wielu projektach w roli szkoleniowca i trenera.  Specjalizuje się w analizie statystycznej oraz opracowywaniu narzędzi i dyspozycji 

badawczych do badań ilościowych i jakościowych. 

 

Piotr Firych – specjalista ds. mediów i komunikacji, doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, magister studiów 

międzynarodowych w dziedzinie komunikacji społecznej oraz studiów latynoamerykańskich na Aalborg University w Danii. 

Pracował dla Polskiej Organizacji Turystycznej w Madrycie, posiada doświadczenie dziennikarskie, uczestniczył w wielu projektach 

kulturalnych. Współpracownik Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM. Od 2013 roku rzecznik prasowy festiwalu Akademia 

Gitary. 

Jan Mazurczak - Prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

Magdalena Popłońska-Kowalska - Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pedagog pracy socjalnej i pracownik 

socjalny. Przez okres 18 lat była związana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu, realizując zadania pracownika 

socjalnego, a później kierownika. 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. 

 

 

 


