
PROGRAM
zajęć online Akademii Mediów Polonijnych

w ramach XIII edycji Festiwalu NNW

Środa - 29 września 2021
Zapraszamy do śledzenie wydarzeń XIII edycji Festiwalu NNW

https://www.facebook.com/festiwal.filmowy.nnw

Czwartek - 30 września 2021
10:30 – 11:00 – wykorzystanie wizerunku i dzieła obcego - Jarosław 
Krychowiak
Poruszane tematy; prawo do wykorzystania wizerunku osób zare-
jestrowanych jako tło na materiale reporterskim, zapisy porządku-
jące prawa wizerunkowe oraz prawa autorskie w umowach

12:10 – 12:50 – szukanie bohatera – Arkadiusz Gołębiewski
Poruszane tematy; czym się kierować wybierając bohatera, prezen-
tacja bohatera w materiale realizacyjnym, czynniki wspomagające 
narrację w dokumencie

14:15 – 15:15 – kulisy pracy reportera – Marcin Wikło
Poruszane tematy; terenowa praca reportera, prezentacja krótkome-
trażowego dokumentu dziennikarskiego z pleneru, prezentacja 
książki powstałej w wyniku długofalowej pracy reporterskiej. W 
ramach ćwiczeń; wywiad on-line z Marcinem Wikło
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Piątek 1 października
10:00 – 10:40 – zanim przeprowadzisz wywiad – Jacek Rozenek

 11:00 – 12:30 - digitalizacja RIVIERA - streamingowa relacja z 
międzynarodowej konferencji dotyczącej cyfrowej obróbki mate-
riałów archiwalnych. W programie; prezentacja/ porównanie jakości 
emisyjnej dzieł audiowizualnych przed i po digitalizacji, prezentacja 
dotycząca zasobów, archiwalnych Filmotechniki FINA, zasady wyko-
rzystywania zarchiwizowanych zasobów przed podmioty zewnętrzne

14:30-15:15 - podstawy warsztatu operatorskiego – Michał Bożek
Poruszane tematy; kadrowanie, skuteczne zabiegi operatorskie, niez-
będnik techniczny

16:00 – 16:40 – przekaz w mediach społecznościowych-
Waldemar Czechowski
Poruszane tematy; wzmacnianie skuteczności przekazu, dopasowan-
ie materiału emisyjnego do potrzeb przekazu, długi i krótkie formy 
narracji medialnej, tworzenie i analiza informacji w mediach społec-
znościowych. W ramach ćwiczeń – napisanie recenzji dowolnego 
filmu dokumentalnego lub fabularnego
prezentowanego podczas festiwalu / filmy pokazowe
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Sobota 2 października
10:00 – 10:40 - reportaż w mediach – Waldemar Czechowski
Poruszane tematy; reportaż tv – realizacja, środki wzmacniające 
przekaz reportażowy
Ćwiczenia; napisanie recenzji dowolnego filmu fabularnego lub do-
kumentalnego, prezentowanego w
ramach XIII edycji Festiwalu NNW

11:00 – 11:40 – przestrzeń komercyjna w materiałach emisyjnych – 
Barbara Konarska
Poruszane tematy; tworzenie oferty dla Partnerów, wyszukiwanie 
tematów projektowych, rola Ambasadorów

12:00 – 12:40 – debata - Maciej Pawlicki
Poruszane tematy; kultura debaty, rola prowadzącego/materiały 
wspierające debatę.
W ramach ćwiczeń; debata na zadany temat podczas zajęć



Kadra prezentujących poszczególne tematy /
dorobek zawodowy:

- Michał Bożek - Autor zdjęć i szef ekipy zdjęciowej do programów,
reportaży, filmów dokumentalnych, filmów fabularnych, teledysków, oraz reklam 
telewizyjnych. Reżyser filmów dokumentalnych,

- Waldemar Czechowski – reżyser filmowy, wybitny dokumentalista,
specjalista ds. mediów społecznościowych, wykładowca,

- Arkadiusz Gołębiewski – operator filmowy, reżyser wielu dzieł dokumentalnych, 
dyrektor i pomysłodawca międzynarodowego Festiwalu NNW, założyciel 
Akademii warsztatu filmowego, inicjator i realizator wielu projektów edukacy-
jnych, szkoleniowych, kulturalnych

- Barbara Konarska – producent dzieł audiowizualnych, VR, specjalista ds. opieki 
medialnej i marketingu projektów wydarzeń eventowych, autorka tekstów 
utworów muzycznych,

- Jarosław Krychowiak – producent, reżyser filmów dokumentalnych, specjalista 
d/s umów z podmiotami artystycznymi i biznesowymi, wieloletnie doświadczenie 
w pracach logistycznych i
prawnych Festiwalu NNW

- Maciej Pawlicki – producent telewizyjny i filmowy /m innymi film – Legiony, 
publicysta, , autor programów-debat TVP: „Polacy”,„Studio Polska”, współautor„ 
Warto rozmawiać”.

- Jacek Rozenek – popularny polski aktor filmowy i teatralny, reżyser dubbingu, 
producent, lektor, coach z kilkunastoletnim doświadczeniem szkoleniowym

- Marcin Wikło – dziennikarz prasowy i telewizyjny z dwudziestoletnim doświad-
czeniem
reporterskim, nieprzejednany w dociekaniu prawdy, autor książki ’Operacja Duda 
2020’ 

- Michał Konarski – reżyser dubbingowy i teatralny, aktor, trener warsztatów 
aktorskich i dubbingowych, autor komiksów

Magdalena Piejko – dziennikarka, autorka reportaży i audiowizualnych form 
dokumentu,

UWAGA; możliwe nieznaczne zmiany w harmonogramie/ zajęcia spoza har-
monogramu realizowane będą w formie rejestracji stacjonarnej
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