
 

 
 

 

 
Misja Partycypacja: młodzi podcasterzy obywatelscy 

Programy warsztatów w ramach projektu 
 
 

I. AKTYWIZM – MISJA DLA LIDERÓW 
 

Opis warsztatów  

 

Warsztaty będą: 

 

1. Spotkaniem doświadczonych aktywistów z młodzieżą, która chce być aktywna. 

Odpowiemy sobie wspólnie na pytania:  

 

● czym jest aktywizm?  

● kim jest aktywistka, aktywista? 

● czym zajmują się aktywiści? 

● po co to robią? 

● co aktywista może robić, a czego nie powinien? 

● co siedzi w głowie aktywistów? Jakie powinni mieć predyspozycje i co ich napędza 

do działania?  

Prowadzący opowiedzą o swoich aktywnościach, przedstawią swoje obszary działania i 

zaangażowania. Uczestnicy warsztatów opowiedzą o swoim doświadczeniu partycypacyjnym, 

liderskim (prezentacja przykładów). 

 

2. Ćwiczenia z aktywizmu. Prowadzący wraz z uczestnikami przyjrzą się lokalnym 

społecznościom, w których żyją, określą potrzeby, grupy, idee, które wymagają 

aktywności i wsparcia liderów aktywizmu. Wspólnie poszukają sposobów 

rozwiązania wybranych problemów, zidentyfikują ryzyko i zaprojektują proces 

zmiany.  

 

3. Przydatna wiedza o metodach realizacji pomysłów społeczników. Prowadzący 

zaprezentują wybranych grantodawców i programy grantowe oraz inne ścieżki 

pozyskiwania wsparcia dla działań projektowych. Zaprezentują także wybrane 

organizacje/instytucje zajmujące się ochroną praw człowieka, kwestiami 

równościowymi, wykluczeniem cyfrowym, itp. 

 

4. Wspólne przejście drogi tworzenia projektu. Wspólna praca nad zidentyfikowanymi 

problemami, dobór metod działania, sposoby aktywizacji społeczności wokół 

problemu, wskazanie możliwych źródeł wsparcia i finansowania.  

 



 

 
 

 

5. Zostań aktywistą. Rozmowa o odczuciach, rolach, które pełnili uczestnicy w trakcie 

warsztatów i rodzajach projektów, akcji, które stworzyli. 

 

Cele szkolenia i zakładane rezultaty (efekty kształcenia) 

 

● poszerzenie wiedzy uczestników o aktywizmie, jako formie partycypacji oraz ważnym 

elemencie społeczeństwa obywatelskiego; 

● popularyzowanie wartości demokratycznych i cech społeczeństwa obywatelskiego, 

takich jak wolność, zaangażowanie, praca społeczna, budowanie dobra wspólnego, 

empatia, komunikacja, uważność, odpowiedzialność. 

● wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności przydatne aktywistom;  

● zachęcenie uczestników do angażowania się w działalność aktywistyczną i 

budowanie społeczeństwa obywatelskiego; 

● wyposażenie uczestników w praktyczne wskazówki niezbędne w realizacji projektów 

społecznych; 

● wzrost wiedzy uczestników o idei aktywizmu, jego formach i sposobach realizacji; 

● wzrost empatii wobec problemów lokalnych; 

● umiejętność diagnozowania problemów społeczno-politycznych w najbliższym 

otoczeniu; 

● wzrost kompetencji pracy w grupie; 

● wzrost wiedzy o programach grantowych przychylnych aktywistom społecznym. 

 

Metody dydaktyczne 

 

Wykorzystamy rozmaite metody dydaktyczne, ale głównie będziemy pracować metodą 

problemową i zadaniową. Aby wprowadzić temat aktywizmu i sportretować postawę 

aktywistyczną zastosujemy także elementy metody podającej. 

 

Ewaluacja szkolenia – pretest i posttest 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Agenda szkolenia (8 godzin szkoleniowych, 1h = 45 min.) 

 

8.00 – 8.45     Portret aktywisty. Czy istnieje zestaw cech osobowościowych i 

okoliczności, które wpływają na to, że osoba staje się aktywistą? Dyskusja, 

tworzenie zestawu cech i zdarzeń. Prezentacja wybranych przykładów 

aktywizmu i osób, które je realizują. 

 

8.45 - 9.30      Ćwiczenia z aktywizmu. Podział na małe grupy. Analiza lokalnych potrzeb, 

problemów. Wybór jednego tematu na potrzeby warsztatów. Szczegółowy 

opis problemy, grupy obywateli, która jest nim objęta. 

 

9.30 - 9.45         Przerwa 

 

9.45 - 11.15       Co powinien wiedzieć aktywista przed przystąpieniem do realizacji 

projektu? Przydatna wiedza wynikająca z doświadczeń trenerów. Pomysł 

na aktywność w zakresie wybranych przez grupy warsztatowe tematów. 

 

11.15 – 11.30     Przerwa 

 

11.30 – 13.00    Jak wprowadzić projekt w życie? Aktywizowanie innych członków 

społeczności (grup społecznych), pozyskiwanie wsparcia instytucji, mediów 

i grantodawców. Elementy projektów, które trzeba wypracować, aby   

zmaksymalizować jego skuteczność.   

 

13.00 – 13.30     Przerwa obiadowa 

 

13.30 – 15.00     Podsumowanie projektów, dyskusja o ich atrakcyjności i potencjale  

realizacyjnym.  

 

 

 



 

 
 

 

Anna Zachurzok - Trenerka 
Jestem feministką, aktywistką, humanistką. Ukończyłam Wychowanie plastyczne i Filologię 
polską na Uniwersytecie Śląskim. Pracuję jako animatorka kultury w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Chybiu i współpracuję z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude. 
Jestem nieuleczalną idealistką wierzącą w edukację, głęboko przekonaną, że można zmienić 
świat. Najważniejszymi, w mojej pracy i aktywności społecznej, są kwestie równości i praw 
kobiet oraz działania na rzecz społeczności lokalnej. Od 2016 roku angażuję się czynnie w 
strajk kobiet spowodowane ograniczeniem praw reprodukcyjnych, zbieram podpisy pod 
ważnymi projektami ustaw (ostatnio „Legalna aborcja bez kompromisów”), organizuję akcje 
informacyjne w swojej miejscowości związane z protestami. Biorę też udział w różnych 
akcjach na FB – w 2019 roku zamieściłam fotografie z bananem w ramach protestu przeciw 
cenzurze sztuki, w 2020 inicjowałam #Gaszyn Challenge w pracy, zaś w 2021 zapalałam znicz 
w oknie w akcji „Ani jednej więcej”. Udanym mini-projektem, promującym idee równościowe 
w lokalnej społeczności, był projekt „Babskie zetpety”. I trochę teorii”, jestem też dumna z innej 
realizacji pn. "Zadbaj o słup czyli badanie i interwencja w przestrzeni publicznej", który 
uświadamiał młodym ludziom, że nie mamy równego dostępu do przestrzeni publicznej, 
istotnym wieloletnim projektem była „Odlotowa Kuchnia Objazdowa”, zbudowana wokół idei 
spotkania pokoleń i wzajemnej wymiany doświadczeń. W ubiegłym roku współorganizowałam 
zajęcia jogi dla kobiet w naszej wiosce a także wspólny wyjazd tematyczny. Mam wsparcie 
grupy przyjaciół, która jest rozpolitykowana i rozdyskutowana, tworzy przestrzeń wymiany idei 
i bywa źródłem inspiracji. Ważnym aktem obywatelskim była dla mnie procedura apostazji, o 
której informowałam w mediach społecznościowych. Ostatnie obszary zaangażowania to 
pomoc Uchodźczyniom z Ukrainy. Zorganizowałam lokalną zbiórkę rzeczy, a potem wraz z 
moją rodziną i przyjaciółmi ugościłam uciekinierki z ogarniętego wojną Kijowa. Od lat działam 
w lokalnej społeczności, realizuję projekty kulturalne, społeczne, edukacyjne. Jestem 
miłośniczką sztuki, wielbicielką polskiego kina, czytelniczką. 

Szymon Witczak - Trener 
lokalny lider. Absolwent kultur mediów oraz komunikacji promocyjnej i kryzysowej na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego, pracownik biura promocji Urzędu Miejskiego w 
Mikołowie oraz opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa. Przewodniczący 
studenckiego koła naukowego „Komunikator”, organizator wielu konferencji naukowych, 
ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, m.in. cyklu „Wyróżniaj się lub zgiń”. Od lat jest 
związany z różnymi organizacjami pozarządowymi (m.in. asystent ds. promocji w Szlachetnej 
Paczce, członek Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego, członek Fundacji Wiedzy i 
Dialogu Społecznego “Agere Aude”). Koordynator projektów społecznych i kulturalnych, 
edukacyjnych, w tym projektów: „Spotkania ze Śląskiem”, “Aktywne postawy młodzieży”, czy 
projektów lokalnych Erasmus+. Koordynator zespołu EuroDesk Chorzów. Inicjował wiele akcji 
dla środowiska lokalnego, współtworzył “Punkt Społecznej Życzliwości”, “Forum Samorządów 
Uczniowskich”, projekt “Oczami młodych twórców” różne spotkania, spacery historyczne i 
wydarzenia w Gminie Mikołów. Ostatnie obszary działalności związane są z pomocą 
uchodźcom z Ukrainy (koncert charytatywny, spotkania informacyjne, organizacja zbiórek). 
Swoje zainteresowania związane z mediami, reklamą, PR-em i społeczeństwem stale rozwija, 
uczestnicząc w wielu szkoleniach, warsztatach. Obecnie student polityk miejskich i doradztwa 

publicznego na Uniwersytecie Śląskim. 



 

 
 

 

 

II. PODCASTING 
 
 

Opis warsztatów  

Warsztaty dotyczące nagrywania podcastów w warunkach domowych i studyjnych. 

Uczestnicy będą mieli okazję poznać profesjonalny sprzęt i oprogramowanie do podcastingu, 

ale także dowiedzieć się jak zastosować własny sprzęt do nagrania podcastu (smartfon, 

mikrofon, oprogramowanie open source). Podczas warsztatów odbędą się próbne nagrania 

dźwiękowe i ich montaż. 

 

Uczestnik warsztatów dowie się: 

 

• jak przygotować miejsce nagrywania? (domowe mini studio); 

• jaki sprzęt jest potrzebny na początek? Jak możemy wykorzystać sprzęt, który 

posiadamy? (smartfon, komputer, słuchawki, mikrofon); 

• co zrobić z nagranymi plikami? Postprodukcja i dystrybucji nagrań. 

 

Cele szkolenia i zakładane rezultaty (efekty kształcenia) 

 

• uczestnik będzie w stanie nagrać prosty podcast z wykorzystaniem podręcznego 

sprzętu; 

• uczestnik będzie potrafił zmontować prosty podcast; 

• uczestnik pozna zasady dystrybucji podcastów w internecie. 

 

Metody dydaktyczne 

 

• metoda podająca (pogadanka, objaśnienia, wyjaśnienia); 

• metoda zadaniowa (praca w grupie, analiza materiału źródłowego oraz metoda 

projektowa). 

  

Ewaluacja szkolenia: pretest i posttest 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Agenda szkolenia (8 godzin szkoleniowych, 1h = 45 min.)  

 

8.00 – 8.45        Podcast. Co to jest? Rodzaje i formaty podcastów, dystrybucja 

podcastów. 

 
8.45 - 9.30         Sprzęt. Czy do nagrywania podcastów musimy mieć specjalistyczny 

sprzęt?  Jak nagrać podcast z pomocą sprzętu, który posiadamy? 

 
9.30 - 9.45         Przerwa 

 
9.45 - 11.15       Przygotowanie do nagrania i postprodukcji. Scenariusz nagrania,  

oprogramowanie do montażu open source, podkład muzyczny i efekty   

dźwiękowe – źródła pozyskiwania. Najczęściej popełniane błędy 

młodych podcasterów.  

 
11.15 – 11.30    Przerwa 

 
11.30 – 13.00    Nagrywamy krótki podcast (wywiad, opowieść) 

 
13.00 – 13.30    Przerwa obiadowa 

 
13.30 – 15.00    Postprodukcja. Montaż nagrania, podkład muzyczny, efekty dźwiękowe.  

 

 

Sebastian Pypłacz - Trener 

Przedsiębiorca prowadzący agencję kreatywną Stian Media, wydawca portalu regionalnego 

Śląska Opinia, producent podcastów. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto, członek zarządu 

Związku Górnośląskiego. Wcześniej wieloletni aktywista Katowickiego Alarmu Smogowego i 

fundacji Napraw Sobie Miasto. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

III. EKOLOGIA SPOŁECZNA 
 
Opis warsztatów 

 

Warsztaty będą dotyczyły kryzysu klimatycznego, sprawiedliwej transformacji i tego, jak być 

aktywistą klimatycznym.  

 

Uczestnik warsztatów dowie się: 

 

• czym jest kryzys klimatyczny i co wspólnego ma z tym sprawiedliwa transformacja? 

• jak, działając lokalnie, walczyć z globalnym problemem?  

• jak współpracować z samorządami, politykami i instytucjami różnego szczebla? 

• jak formułować argumenty i skąd je wziąć? 

• jak inspirować innych do działania? 

 

Cele szkolenia i zakładane rezultaty (efekty kształcenia) 

 

• wzrost wiedzy w zakresie kryzysu klimatycznego i sprawiedliwej transformacji; 

• wzrost wiedzy na temat metod prowadzenia kampanii społecznych; 

• wzrost umiejętności w zakresie budowania zespołu i angażowania innych osób do 

współpracy; 

• wzrost wiedzy o efektywnych formach współpracy z samorządami. 

 

Metody dydaktyczne: 

 

• metoda podająca (pogadanka, objaśnienia, wyjaśnienia); 

• metoda zadaniowa (praca w grupie, analiza materiału źródłowego oraz metoda 

projektowa). 

  

Ewaluacja szkolenia: pretest i posttest  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Agenda szkolenia (8 godzin szkoleniowych, 1h = 45 min.)  

 

8.00 – 8.45        Prezentacja wprowadzająca w temat kryzysu klimatycznego i transformacji  

energetycznej. 

 
8.45 - 9.30         Dyskusja o bezpośrednim wpływie kryzysu klimatycznego na nasze życie, 

w miejscu, gdzie mieszkamy. 

 
9.30 - 9.45         Przerwa 

 
9.45 - 11.15       Warsztaty. pomysł na lokalną kampanię klimatyczną. Wybór grupy  

odbiorców, dobór argumentacji, kreacja.  

 
11.15 – 11.30    Przerwa 

 
11.30 – 13.00    Prezentacja kreacji, wspólna dyskusja o środkach perswazyjnych użytych 

w projektach i ich skuteczności w ramach wybranej grupy odbiorców. 

Zasady tworzenia kampanii informacyjnej w mediach. 

 
13.00 – 13.30    Przerwa obiadowa 

 
13.30 – 15.00    Warsztaty. Realizacja kampanii proklimatycznej w mediach. Jak  

zainteresować media, dziennikarzy kryzysem klimatycznym i naszą  

kampanią? Jak znaleźć partnerów kampanii? Jak współpracować z 

samorządami lokalnymi i w jakim zakresie? Praca na przykładach  

stworzonych w czasie warsztatów projektów. 

 

Patryk Białas - Trener 

Prezes stowarzyszenia BoMiasto, wiceprezes Kongresu Ruchów Miejskich, jeden z 

założycieli Śląskiego Ruchu Klimatycznego, krajowy koordynator polskich liderów Climate 

Reality Project, koordynator kampanii Czyste Powietrze w Katowicach, animator Laudato si w 

Światowym Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska (GCCM), członek zarządu Ruchu 

Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA). Uczestnik XVII Szkoły Liderów Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), wcześniej wieloletni koordynator Katowickiego 

Alarmu Smogowego i członek Polskiego Alarmu Smogowego. 


