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PRZEMYSŁAW WACZYŃSKI

Dzień dobry! 

Nazywam się Przemek Waczyński. 

Od ponad 10 lat pracuję w sektorze kultury,

która jest dla mnie nie tylko pracą, ale także

sposobem  na  życie.  Jeżeli  poszukują

Państwo  pracownika  lub  partnera  do

przedsięwzięć  kulturalnych,  to  z  chęcią

podzielę  się  swoją  wiedzą  

i doświadczeniem.

Jarmark Dominikański w Choroszczy

Organizacja

W  swojej  karierze  zorganizowałem  dziesiątki

przedsięwzięć  i  wydarzeń.  Były  to  kameralne

spotkania jak i wielkie imprezy masowe gromadzące

kilkanaście  tysięcy  osób.  Pracując  w  choro-

szczańskim centrum kultury odpowiadałem m.in. za

takie projekty jak Dni Miasta, Jarmark Dominikański

czy  Dzień  Ogórka.  Wiele  wystaw  koncertów,

pokazów,  spektakli  odbyło  się  nie  tylko  w  pomie-

szczeniach ale również poza nimi. Przy organizacji

wydarzeń często staram się wychodzić poza utarte

schematy, tak aby każda impreza zaskakiwała czymś

nowym, nawet ta cykliczna.

Edukacja

W swojej  pracy często  zajmowałem się  edukacją  

i  organizacją  wydarzeń  dla  dzieci  i  młodzieży.

Pracując  w  centrum  kultury  w  Choroszczy  byłem

koordynatorem  ferii  letnich  i  zimowych.  Posiadam

uprawnienia  kierownika  oraz  wychowawcy

wypoczynku  dzieci  i  młodzieży.  Jako  instruktor

prowadziłem warsztaty filmowe w szkole  oraz klub

gier  planszowych,  w  spotkaniach  którego  udział

biorą  nastolatkowie  jak  i  dorośli.  Organizowałem

szkolenia i warsztaty dla wszystkich grup wiekowych.

Warsztaty filmowe (fot. Sz. Szwochert)



Mural na choroszczańskim magistracie

Kultura w przestrzeni

Niebywałym  zadaniem  w  pracy  animatora  jest

docieranie do ludzi,  zwłaszcza do tych,  do których

trudno dotrzeć w tradycyjny sposób. By to się udało

należy wyjść poza mury instytucji. Sprawdzają się w

tym działania  w przestrzeni,  które  oddziaływają  na

osoby postronne. Zrealizowałem wiele takich działań

między  innymi  zainicjowałem  powstanie  muralu  

z  mapą  Choroszczy,  organizowałem  wystawy

plenerowe,  spektakle,  akcje  promocyjne,  pokazy

filmowe i  happeningi.  Wszystko z myślą o tym, by

treści  kultury  i  sztuka  trafiała  do  jak  największej

liczby osób, też tych postronnych.

Programy

Będąc pracownikiem, a później dyrektorem instytucji

kultury koordynowałem lub wprowadzałem instytucję

do  wielu  programów,  które  owocowały  nie  jedną

inicjatywą na rzecz mieszkańców. W swojej karierze

współpracowałem  w  takich  programach  jak  Dom

Kultury +, Teatr Polska, Dotknij Teatru, Niepodległa,

Muzeum na Kółkach, Kultura Dostępna, Zaproś nas

do  Siebie,  Bardzo  Młoda  Kultura,  Rozwój

Czytelnictwa. Każdy z nich to szersze działania przy

zaangażowaniu zewnętrznych środków i zasobów.

Na wystawie Salvadora Dali w koszulce programu Zaproś nas do Siebie

Zarządzanie

Przez  ponad  5  lat  zarządzałem  Miejsko-Gminnym

Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. W skład tej

instytucji włączona jest również Biblioteka Publiczna

w Choroszczy. Jest to instytucja z ponad milionowym

budżetem, w której na umowę o pracę zatrudnionych

było  od  14  do  18  osób  oraz  około  10  stałych

zleceniobiorców.  Poza  praktyką  w  zarządzaniu

posiadam  przygotowanie  merytoryczne  nabyte

podczas  podyplomowych  studiów  menadżerskich

oraz  „Zarządzania  Zasobami  Ludzkimi”.  Ponadto

odbyłem  wiele  kursów  dla  kadry  zarządzającej,

głównie  organizowanej  przez  Narodowe  Centrum

Kultury. 



Pozyskiwanie Środków

Zanim  zacząłem  być  dyrektorem  zajmowałem  się

pozyskiwaniem środków z programów dotacyjnych.

Gdy  nim  zostałem  poza  pisaniem  również

nadzorowałem  proces  przygotowania  wniosków

projektów  i  ich  realizację.  Podczas  mojej  pracy

choroszczańskie  centrum  pozyskało  środki  

z  Programów  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa

Narodowego,  Programu  Niepodległa,  Polsko-

Amerykańskiej  Fundacji  Wolności,  Fundacji  Orlen,

Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich,  Muzeum

Historii Polski, Instytutu Książki, Biblioteki Narodowej

oraz Narodowego Centrum Kultury. Dzięki nim udało

się  zmodernizować  i  wyposażyć  instytucje  oraz

przeprowadzić  szereg  działań.  Ponadto  od  5  lat

zajmuję  się  oceną  wniosków  w  Lokalnej  Grupie

Działania  N.A.R.E.W.,  która  przyznaje  dotacje  

z funduszy europejskich.

Spektakl przed świetlicą wiejską w ramach programu Kultura Dostępna

Spotkanie z beneficjentem Domu Kultury +

Doradztwo

Poza swoją pracą etatową zajmowałem się również

doradztwem i robię to nadal. W 2020 roku zostałem

animatorem  w  programie  Dom  Kultury  +,  gdzie

czuwałem  nad  poprawnym  przebiegiem  realizacji

programu, wsparciem merytorycznym domów kultury

oraz  konsultacjach  podczas  tworzenia  diagnoz

potrzeb kulturalnych. Dzielę się też wiedzą z kadrą

zarządzającą pracującą w instytucjach kultury. Dzięki

temu  mam  kontakt  z  ludźmi  z  wielu  instytucji

kulturalnych w Polsce. Prowadzę blog branżowy, na

którym  zamieszczam  swoje  subiektywne

przemyślenia  na  temat  działalności  domów kultury

oraz  ogólnej  sytuacji  kultury  w  dzisiejszej  Polsce.

Dziesiątki  wizyt  studyjnych  i  szkoleń  związanych  

z pracą w sektorze kultury pozwoliły mi poznać kadry

kultury  z  całej  Polski  oraz  poznać  najlepsze

rozwiązania dla działalności instytucji kultury.



Wolontariat i praca społeczna

Przez  wiele  lat  zajmowałem  się  koordynacją

wolontariatu w instytucji.  Gdy zostałem dyrektorem

rozpocząłem  współpracę  z  Narodowym  Centrum

Kultury w programach staże w „Instytucjach kultury”

oraz „Praktykuj w Kulturze”. Wielu stażystów, którzy

poprzez  wolontariat  poznało  pracę  w  instytucji

zarządzanej  przeze mnie  dziś  pracuje  zawodowo  

w  branży.  Uczestniczyłem  w  szkoleniu  dla

dyrektorów  i  koordynatorów  wolontariatu

organizowanym  przez  Narodowe  Centrum  Kultury

oraz w Ogólnopolskich Konferencjach Wolontariat w

Kulturze,  gdzie  na  jednej  z  nich  (edycja  2017)

prezentowano  projekt  choroszczańskich

wolontariuszy. Często też prywatnie się angażuje w

wolontariat.  Jestem  członkiem  Towarzystwa

Przyjaciół  Choroszczy  oraz  Stowarzyszenia

Bibliotekarzy Polskich.

Jako wolontariusz podczas Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku

Media społecznościowe i marketing.

Posiadam  doświadczenie  i  umiejętności,  które

pozwalają  na  wykorzystywanie  mediów

społecznościowych w codziennej pracy animacyjno-

promocyjnej.  Prowadzę  lub  współprowadzę  kilka

fanpage’ów  na  Facebooku  i  kont  na  Instagramie.

Ponadto  zarządzana  przeze  mnie  instytucja  jako

jedna  z  niewielu  w  Polsce  ma  konto  na  tik  toku  

i  sukcesywnie  zamieszcza  w  nim  treści.  Dzięki

odbytym  kursom  grafiki  komputerowej  i  realizacji

filmowej  jestem  w  stanie  samodzielnie

przygotowywać  treści  do  publikacji  takie  jak

fotografie,  filmy,  grafiki.  Brałem  też  udział  

w konferencji Marketing w Kulturze oraz szkoleniach

związanych  z  mediami  społecznościowymi  

i marketingiem.



Wręczenie dyplomu od Narodowego Centrum Kultury

Nagrody i wyróżnienia.

Najlepszą nagrodą w pracy animatora kultury

jest  zadowolenie odbiorców z działania które

zrobił.  Nie  mniej  miłe  są  instytucjonalne

podziękowania lub wyróżnienia. Podczas mojej

ponad  dziesięcioletniej  pracy  otrzymałem

wiele  podziękowań  i  dyplomów

indywidualnych  oraz  dla  instytucji.  Wielkim

wyróżnieniem  kierowanej  przeze  mnie

instytucji  była  możliwość  organizacji  dwóch

wydarzeń:  Regionalnego  Konwentu  Domów

Kultury  (2017)  oraz  wizyty  studyjnej  dla

uczestników programu Zaproś  Nas do Siebie

(2019),  gdzie  przedstawiciele  20  instytucji  

z  całej  Polski  przyjechali  czerpać  inspiracje  

i dobre praktyki. Za najważniejsze z wyróżnień

uważam  dyplom  od  Narodowego  Centrum

Kultury  za  ”konsekwentne  wspieranie

oddolnych  inicjatyw  kulturalnych  

w  społeczności  lokalnej”,  który

choroszczańska  instytucja  otrzymała  jako

jedna  z  5  instytucji  w  Polsce  podczas  

IV  Europejskiego  Kongresu  Samorządów  

w Krakowie.

Jeżeli Państwo sądzą, że moje doświadczenie i umiejętności mogą być przydatne,

chętnie nawiążę współpracę. Proszę o kontakt.

Przemysław Waczyński

886536829

przemek.w@pwkulturalnie.pl 

pwkulturalnie.pl


