MICHAŁ STONAWSKI
Addres:

Ul. Karmelicka 23/5a, 31-131, Kraków

Telefon:
668 416 784
Email: mstonawski.gmail.com
Strona www (portfolio):

WYKSZTAŁCENIE I STAŻE
✓ Game Design na Wyższej Szkole Europejskiej 2019/teraz
✓ Staż w dziale moderacji Interia.pl - 20 kwiecień/19 maj 2015
✓ Praktyka
absolwencka dziennikarz
ADPoland
Technologies Sp.z.o.o. - luty/kwiecień 2012

portalu -

✓ Staż w dziale marketingu czasopisma fantastyczno-kryminalnym
„Qfant” – Wrzesień 2010
✓ II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Krakowie –
2007/2010

www.stonawski.pl

O MNIE
Jestem twórcą gier komputerowych,
copywriterem, publicystą i pisarzem.
Na koncie mam 2 tradycyjnie wydane
książki (3 kolejne są w drodze), około 50
opowiadań, 100
artykułów/wywiadów/recenzji. Nie
straszne mi są social media, ani
organizacja wydarzeń, czy zespołów
ludzkich.

DOŚWIADCZENIE
GAMEDEV (4 lata dośw.)
09. 2016 – OBECNIE, Game Designer, Alrauna Studio sp. z o. o.
Gamedesign, projektowanie fabuły, questów w nadchodzącej grze "THE WAY
BACK" (Unreal Engine 4, PC, PS4, XBOX), projektowanie gry i trailera „Hotel
Afterlife” i wszystkich przyszłych projektów studia.
10.2014 - 06.2015 , STORYWRITER/GAMEDESIGNER, Alrauna Studios
Projektowanie rozgrywki w grze "HOSTILE DIMENSION" (Unity, Android),
projektowanie historii przedstawionej w grze i fabuły materiałów promocyjnych.

ORGANIZACJA/KOORDYNACJA EVENTÓW (6 lat dośw.)
01.2018 - 07.2018, Organizator ds. programu, DNI FANTASTYKI 2018
Opieka nad gośćmi, wyszukiwanie i zapraszanie gości, koordynacja punktów
programu i dopasowanie ich do odpowiednich ram czasowych, dbanie o
atrakcyjność programu Dni Fantastyki.
16-18.06.2017, Współorganizator, KRAKOWSKI FESTIWAL NA FALACH
Koordynator bloku literackiego, współorganizator, opieka nad gośćmi, zapraszanie
gości, koordynacja punktów programu, promocja imprezy medialnie na portalach
społecznościowych.

UMIEJĘTNOŚCI I
KWALIFIKACJE
Język angielski ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
Social media ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
MS Word
◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
Gimp
◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
Excel
◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
Wordpress
◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
Lekkie pióro ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
Kreatywność ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
Ponadto: 10 lat doświadczenia w
wygłaszaniu
prelekcji,
wykładów,
występowaniu przed publicznością, oraz
Zdolności organizacyjne i koordynacyjne.

2013-2016, NAGRODA IM. STEFANA GRABIŃSKIEGO, ORGANIZATOR
Zapoczątkowanie działania Nagrody, koordynacja zespołu odpowiedzialnego za
prace, organizacja spotkań, organizacja gali wręczenia, prace początkowe - strona
Internetowa, redagowanie informacji, kontakt z mediami.
07-10.2014, Koordynator bloku horroru, FESTIWAL FALKON 2014

DZIAŁALNOŚĆ
DODATKOWA
✓ Drugie miejsce w ogólnopolskim
konkursie literackim „Horyzon ty
Wyobraźni 2010”
✓ Liczne publikacje prozy (około 50
publikacji) z gatunku szeroko

03.2014 /04.2014 SPOTKANIA AUTORSKIE Z WBP W KRAKOWIE

pojętej fantastyki i grozy
pismach,
antologiach

Spotkania w ramach promocji książek "Toystories", oraz "Księga wampirów" nagłaśnianie medialne spotkań, opieka nad gośćmi.

branżowych
internetowych.

07.2013, Koordynator bloku tematycznego, FESTIWAL KRAKON 2013
Koordynacja punktów programu, zapraszanie i wynajdywanie gości, research, opieka
gośćmi festiwalu.
- 07. 2012 , Koordynator bloku tematycznego, FESTIWAL KULTUR
ALTERNATYWNYCH KRAKON 2012
Koordynacja punktów programu, zapraszanie i wynajdywanie gości, research, opieka
gośćmi festiwalu.

MEDIA, PR, SOCIAL -MEDIA (10 lat dośw.)
01.2017 - OBECNIE , Lubiegroze.pl, redaktor naczelny
Tworzenie i budowa strony na silniku wordpress, zarządzanie zespołem redakcyjnym,
tworzenie treści publicystycznych (artykuły, wywiady, recenzje), promowanie strony
w social mediach (facebook).
06.2015 - 02.2016, Audycja "Misterium Grozy", Radio Panteon, redaktor
Współprowadzenie audycji, research tematyczny, analiza i omówienie materiałów,
książek, gier, filmów.
12.2014 - 06.2015 , Polskagroza.pl, redaktor naczelny
Strona Nagrody im. Stefana Grabińskiego, opracowywanie treści publicystycznych
- artykułów, recenzji, tworzenie treści strony, budowanie strony pod
względem treści, opieka nad fanpage na facebooku, zarządzenie zespołem
redakcyjnym.
06.2014-OBECNIE,

Dzikabanda.pl, współpracownik

Tworzenie treści publicystycznych, artykułów, ciekawostek historycznych i
popkulturalnych na portal.
10.2013, Interia.pl, współpracownik
Współpraca na czas przeprowadzenia wywiadu z Andrzejem Sapkowskim.
06.2013 - 10.2013 , Wifipartner, Content designer

w
i

serwisach

✓ Ponad
100
tekstów
publicystycznych - wywiadów,
recenzji, artykułów, felietonów,
publikowanych w prasie i na
portalach.
✓ Publikacje książkowe, "Mapa
Cieni" wyd. Van Der Book
(2017), "Dziwne dni" wyd.
Ebookowo.pl
(2018),
w
opracowaniu
dwie
kolejne
zaplanowane na rok 2019.
✓ Udział w organizacji licznych
przedsięwzięć kulturalnych, jak
konkurs i pokonkursowa antologia
"Jakie cz asy taki diabeł" wyd.
OkoLica Strachu 2017, czy
charytatywnej
antologii
"Dziecięce
opowiadania
Lovecrafta" wyd. Wydawnictwo
Wielokrotnego Wyboru 2017.

Prowadzenie profilu sklepu na facebooku.

HOBBY

2012 - 2013, Efantastyka.pl, redaktor
Publicystyka, recenzje książek, wyszukiwanie i pisanie newsów
2010-2012 - Dwumiesięcznik Fantastyczno-kryminalny QFANT, z-ca redaktora
naczelnego

Literatura, film, astronomia, żeglarstwo,
pływanie, sztuki walki, podróżowanie,
gotowanie, styl życia, pisanie CV :)

Koordynowanie prac zespołu marketingowego pisma, reklama pisma, publicystyka,
recenzje książek, recenzje opowiadań nadsyłanych do pisma, koordynowanie prac
zespołu
pisma.
2008-2010 - Enklawanetwork.pl, redaktor
Recenzje książek, przygotowywanie wywiadów, wyszukiwanie i opracowywanie
newsów, dział PR strony.

PROWADZENIE WYKŁADÓW/ZAJĘĆ/SPOTKAŃ
AUTORSKICH (9 lat dośw.)
06.2017 - 07.2017, Fundacja "Horyzont zdarzeń", prowadzący zajęcia
Udział w kadrze obozowej obozu dla młodzieży, animacja wydarzeń i zabaw,
prowadzenie zajęć kreatywnego pisania.
06.2016 - 07.2016, Fundacja "Horyzont zdarzeń", prowadzący zajęcia
Udział w kadrze obozowej obozu dla młodzieży, animacja wydarzeń i zabaw,
prowadzenie zajęć kreatywnego pisania.
01.2015, Collegium Civitas, wykładowca
Wykład ekspercki dla Collegium Civitas w Warszawie dotyczący zagadnień z literatury
fantastycznej, w szczególności literatury gotyckiej oraz literatury grozy.
04.2013 - 01.2014, "OK Norwid" Nowa Huta, "Warsztaty skryby" - prowadzący
Współprowadzenie zajęć, analiza tekstów, wykłady z zakresu działania rynku
wydawniczego i umiejętności kreatywnego pisania.
2009-OBECNIE, liczne konwenty fantastyki, prelegent
Prowadzenie spotkań autorskich, wygłaszanie prelekcji, prezentacji i wykładów na
ponad 50-ciu konwentach w całej Polsce.

POZOSTAŁE
28-01.2019 – Obecnie, Wykop.pl, Moderator
Animacja społeczności portalu, sprawdzanie komentarzy i usuwanie treści
niezgodnych z regulaminem portalu
04.2016 - 07.2016, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Opiekun ekspozycji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celu prowadzenia
rekrutacji na aplikowane przeze mnie
stanowisko.

Opieka nad eksponatami muzealnymi, pomoc gościom odwiedzającym muzeum zarówno w języku polskim jak i angielskim.
05.2015 - 07.2015, Interia.pl, Moderator
Animacja społeczności portalu, sprawdzanie komentarzy i usuwanie treści niezgodnych z regulaminem portalu Interia.pl.

