Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
w 2009 roku
Grudzień
- Domysły – ponad 50 reporterów tworzyło internetową gazetę festiwalu Watch Docs. Ukazały sie
także papierowe wydania ‘Domysłów’.
Listopad
- ruszyły przygotowania do ‘Domysłów’ – Internetowej Gazety Festiwalu Watch Docs. Prawa
Człowieka w Filmie
Październik
- Wraz z portalem Gazeta.pl i Ambasadą USA, Polis zorganizowało Seminarium „Successful
Strategies for Creative Internet Activities”. Gościem specjalnym była Anne Nelson, wykładowca
nowych mediów w Columbia University.
Wrzesień
- IGF! Przy współpracy z portalem supermozg.gazeta.pl stworzyliśmy Internetową Gazetę XIII
Festiwalu Nauki.
- Warsztaty warszawskie dla licealistów i gimnazjalistów przed rozpoczynającym się Festiwalem
Nauki.
Sierpień
- Szkoła animatorów w Milenkowcach 7-16 sierpnia. Jak co roku polisowa ekipa spędziła tydzień
w Milenkowcach, podczas którego została zaplanowana nowa formuła warsztatów czwartkowych,
dyskutowane nowe pomysły dotyczące komunikacji Polis na zewnątrz, odbyło się też kilka sesji
Szkoły Animatorów, a także dyskusja nt. antysemityzmu.
Lipiec
- Praktyki wakacyjne w redakcjach w całej Polsce.
- Konferencja w Wiedniu Media vs. Integration i Walne Zgromadzenie European Youth Press (1-7
lipca)
- Międzynarodowa konferencja Choicelesss & Voiceless w Berlinie na temat: dlaczego ludzie nie
głosują w wyborach. Uczestnicy: Mirosław Bartołd, Piotr Marciniak, Marta Popławska, Ewa
Ratyńska, Joanna Socha
Czerwiec
- Media Camp „Create Respect” w Danii (24 czerwca- 1 lipca), czyli obozowe podsumowanie
konkursu „Create Respect” – czym dla mnie jest szacunek. Uczestnicy: Piotrek Marciniak i
laureataki konkursu Kamila Jeka i Karolina Horoszko.
Maj
– wraz z Ambasada USA zorganizowaliśmy otwarte spotkanie Jak upadał Wielki Brat: od

Solidarności do wolności. Polska wczoraj i dziś oczami Michaela Dobbsa, korespondenta
zagranicznego The Washington Post.
Kwiecień
- Orangelog we Włoszech - czyli Międzynarodowy Festiwal Dziennikarstwa, odbywający się w
malowniczo położonej Perugii (1 – 5 kwietnia)
– ruszyła pierwsza edycja warszawskich warsztatów licealnych finansowanych przez Multimedia
Library w Warszawie. Uczestnicy poznają gatunki dziennikarskie, uczą się tworzenia multimediów,
tworzą gazetę warsztatową i pisma festiwalowe.
– jak co roku zorganizowaliśmy gazetę Motiv opisującą Międzynarodowy Festiwal Filmowy
Żydowskie Motywy (6. edycja). Nowością było wydanie 3 numerów drukowanej gazety (zwykle
gazeta miała postać jedynie internetową).
Marzec
– gimnazjalno-licealne warsztaty dziennikarskie Świadkowie Historii (marzec-wrzesień 2009)
podczas których uczestnicy poznają gatunkami dziennikarskie oraz rozmawiają z osobami, które
jako dzieci przeżyły II wojnę światową, były członkami ruchu oporu, powstańcami warszawskimi
lub osobami represjonowanymi. Efektem zajęć będzie książka składając się z wywiadów
przeprowadzonych i opracowanych przez uczestników projektu. Projekt w partnerstwie z Fundacją
“Polsko-Niemieckie Pojednanie”.
– rozpoczęły się przygotowania do Marszu do Srebrenicy (8-11 lipca) z udziałem ok. 10-osobowej
grupy polisowej. Uczestnicy spotykają się z ekspertami od historii i współczesności Bośni i
regionu, uczą się języka, czytają i dyskutują teksty, książki i inne publikacje.
Luty
– ruszyła polska edycja międzynarodowego konkursu Create Respect – wyraź czym jest szacunek!
dla młodzieżz w wieku 14-25, w kategoriach: wideo, audio, słowa i obrazy.
– współorganizowaliśmy i prowadziliśmy trzy dziennikarskie obozy zimowe dla licealistów i
gimnazjalistów dla Fudancji Nowe Media.
– My Science Programme for Young Journalists (potrwa do połowy 2010 roku) – europejski
program współtworzony przez Polis w ramach którego młodzi dziennikarze zainteresowani nauką,
mogą się zgłaszać na tygodniowy wyjazd do jednego z sześciu europejskich instytutów naukowych
(we Włoszech, w Czechach, Austrii i na Węgrzech), aby poznawać tamtejszych naukowców i
prowadzone przez nich badania.
Styczeń
– współorganizowaliśmy i prowadziliśmy wstępne szkolenia dla animatorów dziennikarskich dla
Fudancji Nowe Media.

