
19.05.2015 (wtorek). ETAP I: 

godz. 18.30: 

 Rozpoczęcie kursu – Zapoznanie z zasadami kursu oraz omówienie kilku spraw 

organizacyjnych. Wprowadzenie do dalszej części szkolenia. 

 Nauka podstaw WordPressa – Dowiesz się jak korzystać z WordPressa. Szczegółowy kurs 

dotyczący najpopularniejszego systemu zarządzania treścią. Będziesz też w stanie tworzyć 

wpisy na stronę How2Win oraz inne portale wykorzystujące strukturę WordPressa. 

 Mała integracja oraz przedstawienie przyjętych osób - By się lepiej poznać i umilić 

przyszłe zajęcia :) 

Zajęcia poprowadzi Patryk "Kuszlyk" Fabiś. 

21.05.2015 (czwartek). ETAP II: 

godz. 18.30: 

 „W poszukiwaniu pomysłu” – Dowiesz się gdzie szukać inspiracji do przyszłych treści. 

Nauczysz się wykorzystywania newsów jako podstawy artykułu. Dowiesz się także wielu 

informacji dotyczących tworzenia serii artykułów. Omówimy, które tematy cieszą się 

największą popularnością, a które się już przejadły. 

 „Przepis na artykuł” – Udzielimy Ci wskazówek dotyczących przygotowania się przed 

rozpoczęciem pisania. Powiemy jak rozplanować artykuł oraz z jakich źródeł korzystać. 

godz. 20.15: 

 „W poszukiwaniu pomysłu” – Dowiesz się gdzie szukać inspiracji do przyszłych treści. 

Nauczysz się wykorzystywania newsów jako podstawy artykułu. Dowiesz się także wielu 

informacji dotyczących tworzenia serii artykułów. Omówimy, które tematy cieszą się 

największą popularnością, a które się już przejadły. 

 „Przepis na artykuł” – Udzielimy Ci wskazówek dotyczących przygotowania się przed 

rozpoczęciem pisania. Powiemy jak rozplanować artykuł oraz z jakich źródeł korzystać. 

Zajęcia poprowadzi Marek „Maktel” Łuszczki. 

26.05.2015 (wtorek) ETAP III: 

godz. 18:30: 

 „O sile źródeł” - Przekonamy Was do tego, że odpowiednio dobrane źródła mają ogromne 

znaczenie. Pokażemy, jak z nich korzystać oraz wskażemy, które dane są najważniejsze w 

użyciu. Dowiesz się także jak wyszukiwać materiałów, które są Ci niezbędne. 

 „Ocena rzetelności źródeł, a forma wpisu.” - Nauczymy Cię oceniać rzetelność źródeł w 

celu jak najskuteczniejszego ich wykorzystania. 

godz. 20.15: 

 „O sile źródeł” - Przekonamy Was do tego, że odpowiednio dobrane źródła mają ogromne 

znaczenie. Pokażemy, jak z nich korzystać oraz wskażemy, które dane są najważniejsze w 

użyciu. Dowiesz się także jak wyszukiwać materiałów, które są Ci niezbędne. 

 „Ocena rzetelności źródeł, a forma wpisu.” - Nauczymy Cię oceniać rzetelność źródeł w 

celu jak najskuteczniejszego ich wykorzystania. 

Zajęcia poprowadzi Dominik „Lupusisko” Wieprzowski. 



27.05.2015 (środa). Zajęcia dodatkowe: 

godz. 18.30 oraz 20.15: 

 Zapoznanie z edytorem tekstowym WordPressa -  Zostaniesz zapoznany z podstawami edytora 

tekstowego. Poznasz jego zalety oraz dowiesz się, jak wykorzystać jego potencjał w celu ulepszenia 

jakości swoich wpisów. 

Zajęcia poprowadzi Marek "Maktel" Łuszczki. 

W przypadku zainteresowania 9 osób lub mniej, zorganizowany zostanie tylko jeden wykład o godzinie 

18:30 dla obu grup. 

28.05.2015 (czwartek) ETAP IV: 

godz. 18:30: 

 „Buduj wpisy niczym inżynier” – Powiemy Ci w jaki sposób rozpoczynać i kończyć wpisy. 

Nauczysz się wprowadzać zakończenia zachęcające do dyskusji oraz początki wciągające do 

dalszego czytania. Pokażemy Ci jak „ożywić” tekst i dodać mu mocy. 

 „Jak pisać, by artykuł był rzetelny?” – Udzielimy najskuteczniejszych wskazówek 

pisarskich dotyczących poprawnej polszczyzny. Dowiesz się, które zasady są najważniejsze i 

wymagają największej uwagi. 

godz. 20.15: 

 „Buduj wpisy niczym inżynier” – Powiemy Ci w jaki sposób rozpoczynać i kończyć wpisy. 

Nauczysz się wprowadzać zakończenia zachęcające do dyskusji oraz początki wciągające do 

dalszego czytania. Pokażemy Ci jak „ożywić” tekst i dodać mu mocy. 

 „Jak pisać, by artykuł był rzetelny?” – Udzielimy najskuteczniejszych wskazówek 

pisarskich dotyczących poprawnej polszczyzny. Dowiesz się, które zasady są najważniejsze i 

wymagają największej uwagi. 

Zajęcia poprowadzi Rafał "RaFeL" Fiodorow. 

31.05.2015 (niedziela). Zajęcia dodatkowe: 

godz 18.30 oraz godz. 20.15: 

 Kącik e-sportowy - Luźne rozmowy na temat e-sportu. Przedstawienie działu e-sportowego w jak 

najlepszej formie oraz zaznaczenie, które elementy są najważniejsze przy opracowywaniu wpisów. 

 Mini-blogi zawsze na czasie! - Wprowadzenie do mini-blogów oraz opisanie ich funkcjonowania. 

Zajęcia poprowadzi Rafał "RaFeL" Fiodorow. 

W przypadku zainteresowania 9 osób lub mniej, zorganizowany zostanie tylko jeden wykład o godzinie 

18:30 dla obu grup. 

02.06.2015 (wtorek) ETAP V: 

godz. 18.30: 

 „Jak uniknąć efektu ściany tekstu” – Zadbamy o to, by Twoje wpisy miały odpowiedni 

wygląd. Nauczymy Cię unikać efektu ściany tekstu – czyli sytuacji, która zniechęca nawet 

najwytrwalszych czytelników. 



 „Dlaczego wygląd artykułu jest równie ważny jak treść” - Przekażemy wiele informacji 

dotyczących strony graficznej artykułów. Nauczymy także odpowiednio dostosowywać 

Wasze wpisy pod względem wizualnym. 

godz. 20.15: 

 „Jak uniknąć efektu ściany tekstu” – Zadbamy o to, by Twoje wpisy miały odpowiedni 

wygląd. Nauczymy Cię unikać efektu ściany tekstu – czyli sytuacji, która zniechęca nawet 

najwytrwalszych czytelników. 

 „Dlaczego wygląd artykułu jest równie ważny jak treść” - Przekażemy wiele informacji 

dotyczących strony graficznej artykułów. Nauczymy także odpowiednio dostosowywać 

Wasze wpisy pod względem wizualnym. 

Zajęcia poprowadzi Dominik „Lupusisko” Wieprzowski. 

04.06.2015 (czwartek). Zajęcia dodatkowe: 

godz. 18.30 oraz 20.15: 

 "Grafika godna eksperta" - Rozszerzone zajęcia związane z grafiką. Poznaj dodatkowe sztuczki 

wizualne, dzięki którym osiągniesz w swoich wpisach stan perfekcji w aspekcie wizualnym. 

Zajęcia poprowadzi Dominik "Lupusisko" Wieprzowski. 

W przypadku zainteresowania 9 osób lub mniej, zorganizowany zostanie tylko jeden wykład o godzinie 

18:30 dla obu grup. 

06.06.2015 (sobota). Zajęcia dodatkowe: 

godz. 18.30 oraz 20.15: 

 „Sztuka tłumaczenia” – Specjalne zajęcia dla osób lubiących tłumaczyć tekst oraz 

znających minimum jeden obcy język. Poznasz wszelkie tajniki dotyczące tłumaczeń oraz 

przekładów tekstu. 

Zajęcia poprowadzi Krzysiek „Wessnosa” Wilczyński. 

W przypadku zainteresowania 9 osób lub mniej, zorganizowany zostanie tylko jeden wykład o godzinie 

18:30 dla obu grup. 

09.06.2015 (wtorek) ETAP VI: 

godz. 18.30: 

 „Wskazówki, by wyróżnić swój artykuł” – Czyli co zrobić, by Twój artykuł został 

zauważony i wyróżnił się na tle innych. 

 „Jak nauczyć się poprawiać własny tekst” – Czyli o korekcie oraz wyłapywaniu błędów 

słów kilka. 

 "Tytuł podstawą sukcesu" - Informacje dotyczące jednego z najważniejszych elementów 

artykułu – tytułu. Przekonasz się jak wielkie ma znaczenie i jak drobna zmiana w tytule może 

wpłynąć na zainteresowanie ludzi i odbiór tematu. Nauczymy Cię odpowiednio go 

dostosowywać do treści wpisu, by wzbudzić jak największe zainteresowanie. Wspomnimy 

także o graficznej ikonie wpisu. 

godz. 20.15: 



 „Wskazówki, by wyróżnić swój artykuł” – Czyli co zrobić, by Twój artykuł został 

zauważony i wyróżnił się na tle innych. 

 „Jak nauczyć się poprawiać własny tekst” – Czyli o korekcie oraz wyłapywaniu błędów 

słów kilka. 

 "Tytuł podstawą sukcesu" - Informacje dotyczące jednego z najważniejszych elementów 

artykułu – tytułu. Przekonasz się jak wielkie ma znaczenie i jak drobna zmiana w tytule może 

wpłynąć na zainteresowanie ludzi i odbiór tematu. Nauczymy Cię odpowiednio go 

dostosowywać do treści wpisu, by wzbudzić jak największe zainteresowanie. Wspomnimy 

także o graficznej ikonie wpisu. 

Zajęcia poprowadzi Marek "Maktel" Łuszczki. 

11.06.2015 (czwartek). Zajęcia dodatkowe: 

godz. 18.30 oraz 20.15: 

 "Panie prezesie, wiadomość do pana!" - Tworzenie oficjalnych pism do ważych osób. Po 

kursie wyzbędziesz się jakichkolwiek obaw przed rozmową z osobami wyższego szczebla. 

Zajęcia poprowadzi Rafeł "RaFeL" Fiodorow. 

W przypadku zainteresowania 9 osób lub mniej, zorganizowany zostanie tylko jeden wykład o godzinie 

18:30 dla obu grup. 

16.06.2015 (wtorek) ETAP VII: 

godz. 18.30: 

Etap VII jest podsumowaniem kursu. Każdy z kursantów wcześniej napisze artykuł na ustalony przez 

wykładowców temat. Każdy uczestnik kursu otrzyma za pomocą maila szczegółową analizę swego tekstu 

(wraz ze wskazówkami dotyczącymi elementów, które należy jeszcze poprawić). Najlepiej wyróżniające się 

osoby mogą zostać przyjęte na stałe do redakcji - wykład w tym etapie jest przeznaczony tylko dla takich 

osób. 

Zajęcia poprowadzi Damian "Exash" Wojciechowski. 


