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PRELEGENCI 

 

Magdalena Balicka  

Od blisko czterech lat w Programie Rozwoju Bibliotek zajmuje się przede wszystkim komunikacją 

wizualną - projektuje logotypy, ulotki, dyplomy, plakaty i broszury, tworzy filmiki, fotokasty i 

prezentacje oraz koordynuje prace nad projektem "kierunek: biblioteka". Ponadto jej specjalizacją 
jest multitasking: redaguje biuletyn programu i nadzoruje powstawanie jego 16 regionalnych 

edycji, wprawia w ruch sześć profili FRSI i PRB w serwisach społecznościowych, zdarzyło jej się też 
stworzyć wystawę, pisać scenariusze zajęć czy sprawdzić się w roli producentki filmu dokumentalnego. Największą 

radość sprawia jej twórcze wykorzystanie nowych technologii, praca od zera przy niestandardowych projektach i 
udział w burzach mózgów. Ostatnio nie może oderwać się od serwisu Pinterest, obsesyjnie robi zdjęcia za pomocą 

aplikacji Instagram.   

 

 Alicja Banaszek 

Od 20 lat pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozdrażewie, którą od 3 lat kieruje. 
Absolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 

Poznaniu (pedagogika w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej) oraz rocznej Szkoły 

Trenerskiej dla Bibliotekarzy  i Bibliotekarek STOP. Współzałożycielka Rozdrażewskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, inicjatorka i sygnatariuszka Partnerstwa na rzecz 

rozwoju społeczno-kulturalnego w gminie Rozdrażew, członek-założyciel Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią" oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności 

Lokalnej "Inspiracje".     
  

Ewa Bukowska 

Bibliotekarka. Wykształcenie wyższe bibliotekarskie i wyższe administracyjne. Długoletni pracownik 
wielu szczebli Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera. Od 6 lat dyrektor tej 

placówki. W latach 2004-2006 koordynator Gminnego Centrum Informacji. Przewodnicząca Koła 
SBP w Krotoszynie, członek Zarządu Oddziału SBP w Kaliszu. Od wielu lat partner na rzecz 

kreowania pozytywnego i aktywnego wizerunku seniora w powiecie, a także partner w realizacji 

współpracy w zakresie przeszkolenia, zatrudnienia uczestnika terapii zajęciowej. Inicjatorka  i 
organizatorka akcji Zawsze Aktywni, Klubu Miłośników Książki dla dorosłych, Klubu Mam oraz 

Święta Ulicy. Współuczestniczy w tworzeniu w Strategii promocji miasta i gminy Krotoszyn. Kocha pracę z ludźmi, dba 
o wizerunek biblioteki.     

  



 Sławomir Cabajewski 

Ekonomista. Absolwent podyplomowych studiów na kierunku ocena i rozwój pracowników w Szkole 
Wyższej Psychologii Społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami 

szkoleniowymi dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W Fundacji 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych koordynuje projekty mające na celu przygotowanie bibliotek 

do wspierania osób poszukujących pracy lub planujących ścieżkę zawodową.  

  

Ewa Chromniak 

Jestem absolwentką kierunku nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz 
studiów podyplomowych w zakresie zarządzania ekonomią społeczną na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie. Realizuję programy edukacyjne mające na celu rozwój kompetencji 
członków, pracowników i wolontariuszy w organizacjach pozarządowych. Wspomagam rozwój instytucji publicznych, 

także bibliotek w Programie Rozwoju Bibliotek, w zakresie planowania zmiany i tworzenia planów rozwojowych, oraz 

samorządów w zakresie podnoszenia jakości współpracy z organizacjami pozarządowymi i wprowadzania narzędzi 
wzmacniania aktywności obywatelskiej. Ważnym elementem mojej działalności jest praca ze społecznościami 

lokalnymi. Wciąż sama uczę się, i uczę innych, jak skutecznie rozwijać współpracę lokalną, jak mobilizować ludzi do 
wzięcia spraw w swoje ręce, jak badać potrzeby i identyfikować lokalne potencjały, jak formalizować działania 

lokalnych społeczności. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek wspomagam inicjowanie i rozwój współpracy 

partnerskiej między bibliotekami, lokalnymi instytucjami i organizacjami. I zastanawiam się, jak zachęcić do 
współpracy z bibliotekami lokalny biznes. I dlaczego niektórym bibliotekom to się udaje…. 

 

Dominika Cieślikowska 

Psycholożka, trenerka umiejętności psychospołecznych. Uczestniczy i współorganizuje 
przedsięwzięcia (szkolenia, projekty badawcze, konferencje, publikacje) promujące politykę 

równościową, antydyskryminacyjną, dialog międzykulturowy i zarządzanie różnorodnością. Z jednej 

strony zajmuje się grupami społecznymi, szczególnie tymi mniej obecnymi w sferze publicznej i 
zagrożonymi wykluczeniem. Z drugiej - pracuje z jednostkami nad wzmacnianiem potencjału 

indywidualnego i rozwojem kompetencji  liderskich potrzebnych do aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym i lokalnym. Od roku 2003 przeprowadziła ponad 3500 godzin szkoleniowych z 

różnorodnej tematyki – głównie z tematów związanych z zarządzaniem różnorodnością i równością 

oraz z rozwoju kompetencji liderskich (w tym z autoprezentacji i wystąpień publicznych). Lubi aktywność społeczną i 
wolontariacką, dlatego zgłosiła się do prowadzenia szkoleń z prezentacji i wystąpień publicznych w ramach cyklu dla 

kobiet startujących w wyborach samorządowych „Skuteczna w kampanii”. Od kilku miesięcy, jako mama małej Zofii, 
zajęta - poza życiem zawodowym i rodzinnym - także działaniami społecznymi uaktywniającymi matki i nianie z 

własnego osiedla.  

 

Barbara Ciszewska 

Koordynatorka projektu „Ruszaj się i odkrywaj świat”. Pracuje w Dziale Rozwoju Fundacji 
Volunteers for Sport. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ukończyła też 

Podyplomowe Studia Menedżerskie z zakresu zarządzania i organizacji w kulturze fizycznej. W 
latach 1990-2007 była zawodniczką Kadry Narodowej i Olimpijskiej w Szermierce (szpada). Jej 

osiągnięcia i tytuły sportowe to mistrzyni i wicemistrzyni Europy oraz mistrzyni Polski. Była wielokrotną medalistką 

Mistrzostw Polski i Europy w drużynie, zdobywczynią Pucharu Świata oraz brązową medalistką Uniwersjady. W latach 
2000-2002 pracowała na stanowisku trenera szpady w klubie AZS-AWF Warszawa. Od 2007 roku pracuje przy 

realizacji różnorodnych projektów unijnych w obszarze sportu i nie tylko. W latach 2007-2008 pełniła funkcję 
Sportowego Agenta Zatrudnienia w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Sportowców, powołanego przy 

projekcie  „Sportowcy  na   Rynku   Pracy”, realizowanego w ramach  Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Pracowała 

także w dziale Funduszy Europejskich Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie na stanowisku specjalisty ds. 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i szkołami specjalnymi w projekcie Integracja dla samodzielności, 

realizowanym w ramach EFS. Od 2009 do 2012 roku była odpowiedzialna za monitoring i ewaluację projektów 
Menadżer na medal oraz Strategie na medal, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od lat 

związana ze środowiskiem sportowym oraz z działalnością propagującą zdrowy i bezpieczny tryb życia wśród dzieci i 
młodzieży szkolnej. 



Agata Czarnota-Bajorek 

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, politologii – komunikacji społecznej na 
Akademii Krakowskiej oraz podyplomowych studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na 

Uniwersytecie Łódzkim. Przez kilka lat związana z mediami, rynkiem reklamy i administracją. Od 
2008 roku dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce. Inicjatorka i 

pomysłodawczyni działań kulturalnych, edukacyjnych i czytelniczych na rzecz środowiska lokalnego. 

Autorka min. projektu „Wielickie Dyktando”, obchodów Światowego Dnia Książki oraz działań na rzecz seniorów. 
Koordynator w projekcie Grandma PC realizowanym w ramach programu „Grundtvig – Uczenie się przez całe życie”, 

inicjatorka komputeryzacji i wdrożenia systemu informatycznego w wielickiej bibliotece. Pasjonuje ją tworzenie nowej 
formy biblioteki – zaangażowanej i otwartej na ludzi i zmiany, a także twórczego zespołu ludzi z pasją. Interesuje się 

reklamą, promocją oraz tworzeniem wizerunku nowoczesnej biblioteki. Kocha podróże, narty, książki i kawę.  
 

Iryna Drach 

Pochodzi z Tarnopola, gdzie pracuje jako bibliotekarka w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w dziale 
dla młodzieży. Lubi podróże, poznawanie nowych ludzi, jazdę na rowerze i gotowanie.  

  

  

Karolina Furmańska 

Z wykształcenia jestem politolożką, z doświadczenia i zamiłowania animatorką lokalną. Na co dzień 
mieszkam we Wrocławiu, ale od 2006 roku pracuję „w terenie” z wiejskimi i miejskimi 

społecznościami Dolnego Śląska w zakresie budowania partnerstw lokalnych oraz długotrwałej i 
efektywnej współpracy. Jestem trenerką, a specjalizuję się w szkoleniach dotyczących zakładania i funkcjonowania 

organizacji pozarządowych, pisania projektów, współpracy zespołowej i międzysektorowej, animacji lokalnej, ekonomii 
społecznej. Tworzyłam i koordynowałam projekty edukacyjne i społeczne współfinansowane ze środków krajowych 

(np. FIO) oraz europejskich (np. POKL). Obecnie intensywnie zajmuję się rozwijaniem założonej wspólnie z 

przyjaciółmi Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń”. W Programie Rozwoju Bibliotek mam wielką 
przyjemność pracować z bibliotekami jako trenerka oraz animatorka CAL. 

Wojciech Gach 

Od kilkunastu lat zawodowo związany z instytucjami kultury, od czterech lat kieruje Biblioteką 

Suską im. dra M. Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej. Z wykształcenia filozof, informatyk i 

menedżer kultury. Uczestnik Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych w ramach Programu 
Rozwoju Bibliotek. Nieustannie balansuje pomiędzy humanizmem a nowoczesnymi technologiami. 

Entuzjasta wszelkich oddolnych inicjatyw społecznych, instruktor teatralny, organizator festiwali, 
przeglądów filmów krótkometrażowych i koncertów muzyki alternatywnej. Twórca i realizator 

licznych projektów artystycznych dla młodzieży. W wolnych chwilach wykładowca filozofii na jednej 

z publicznych uczelni. 

Tamara Gavryliuk 

Urodzona w Zaporożu – kozackiej stolicy Ukrainy. Absolwentka Uniwersytetu w Dniepropetrowsku i 
Uniwersytetu Haaga-Helia w Helsinkach. Przez wiele lat pracowała w branży turystycznej oraz jako 

wykładowca na wydziale hotelarstwa w szkołach wyższych w Odessie i Dniepropetrowsku. Obecnie 
Tamara pracuje w Wojewódzkiej i Naukowej Bibliotece Publicznej w Dniepropetrowsku w dziale 

literatury obcojęzycznej. Lubi zwierzęta, podróże i opowiadania detektywistyczne. 



 

  

Marta Gąsiorowska 
 

Absolwentka polonistyki, bibliotekoznawstwa i zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestniczka Szkoły 
Trenerów Organizacji Pozarządowych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Od półtora roku 

kieruje Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie (pow. jasielski). Wspólnie z 

zespołem współpracowników podejmuje działania mające na celu zmianę świadomości społecznej o 
pracy bibliotekarzy i rozwoju biblioteki. 

 
 

 

  

Grażyna Gnatowska 

Ukończyłam Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium 
Animacji Współpracy Środowiskowej o kierunku superwizja na Uniwersytecie Gdańskim. Posiadam 

bogate doświadczenie w animacji społeczno-kulturalnej. Jako wieloletnia animatorka inicjowałam i 
wspierałam szereg różnorodnych projektów na rzecz społeczności lokalnej. Od lat buduję sieci 

współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami na Ochocie. Jestem jedną z inicjatorów ochockiego partnerstwa 

Koalicja na rzecz Ochoty, w ramach którego wspólnie zrealizowaliśmy wiele działań w odpowiedzi na lokalne potrzeby. 
Funkcjonujemy od 2001 roku, do tej pory zainicjowaliśmy między innymi projekty: Pedagog ulicy, Rodzinny Piknik 

Integracyjny, Klub Integracji Młodzieży „Horyzont”, Dzień Sportu dla osób niepełnosprawnych „Ochota na sport”. 
Jestem także trenerką, uczę innych, jak aktywnie działać w swoich społecznościach, jak je rozwijać, jak korzystać z 

lokalnych zasobów. Lubię towarzyszyć ludziom w ich rozwoju, lubię obserwować, jakie zmiany w nich zachodzą  pod 

wpływem edukacji. W Programie Rozwoju Bibliotek wspieram biblioteki w budowaniu długofalowej współpracy między 
lokalnymi instytucjami, organizacjami i mieszkańcami, wzmacniam dobrymi praktykami, rozmawiam o trudnościach 

oraz pokazuję, co wpływa na trwałość partnerstwa. 
 

Aleksandra Gołdys 

Jest socjolożką z Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilku lat zajmuje się przybliżaniem metodologii 
badań praktykom społecznym. Uważa, że socjologię należy łączyć z innymi działaniami - tylko 

wtedy ma ona sens, gdy komuś służy. Pracuje w Projekcie Społecznym 2012, który m. in. dba o 
społeczne dziedzictwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. 

Angelika Gromotka 

Koordynatorka projektu Kierunek: Biblioteka ze strony Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, 

PR Manager Stowarzyszenia i koordynatorka inicjatyw Stowarzyszenia. Z wykształcenia 

psycholożka, z dyplomem Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach na kierunku zarządzanie w kulturze. Pasjonatka czytania i designu. 

  

 

 

Noemi Gryczko  

Od 2008 r. jestem związana z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W Programie 

Rozwoju Bibliotek moim zadaniem jest zachęcanie bibliotekarzy do innowacyjnego podejścia do 
pracy na rzecz mieszkańców wsi i małych miast i wykorzystywania zasobów Internetu. Biblioteki 

opierają się na wymianie i na społeczności tworzącej się wokół, dlatego moja praca jest 
fascynująca. Miałam przyjemność pracować w twórczych i energicznych zespołach w organizacjach 

międzynarodowych (UNDP), w samorządach lokalnych (Płock, Ostrów Wielkopolski) i w urzędach centralnych (MPiPS). 

Współpracowałam przy tworzeniu i realizacji projektów społecznej odpowiedzialności biznesu TP, PKN Orlen, Levis 
Strauss. Jestem fanką darmowych podcastów i TEDx. Technologie pomagają mi uczyć się, rozwijać i dzielić wiedzą z 

innymi, wykształcenie socjologiczne – obserwować, rozumieć i wciąż dziwić się światem.   



Rafał Grzenia 

Filolog, krytyk literacki i filmowy, prowadzi warsztaty z literatury, dziennikarstwa i filmu w 
stołecznych instytucjach kultury.  

  

  

  

Lechosław Hojnacki  

Nauczyciel - konsultant, wykładowca, trener, facylitator. Zajmuje się edukacyjnymi zastosowaniami 

technologii chmurowych i mobilnych oraz metodyką nauczania z ich użyciem, w tym metodami 
projektu, WebQuestu i e-portfolio. Jest autorem szkoleń, programów oraz licznych publikacji 

naukowych i popularyzatorskich o tej tematyce. Pod jego redakcją powstał komplet dwóch 
poradników „Mobilna Edukacja, m-learning, czyli (r)ewolucja w nauczaniu" i „Mobilna Edukacja, m-learning, czyli 

(r)ewolucja w uczeniu się”. Uczestniczył jako ekspert w opracowaniu najnowszego Katalogu kompetencji medialnych i 

informacyjnych dla wszystkich etapów i poziomów edukacyjnych. Prowadzi autorski 
portalwww.enauczanie.com. 

Teodora Ivanova 

Bibliotekarka. Mieszka w Burgas – nadmorskiej miejscowości we wschodniej Bułgarii. Od kilku lat 

pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Burgas, w dziale dla najmłodszych. Jest koordynatorką 

projektu „Mały Wirtualny Czytelnik”. Uwielbia czytać książki i pracować z dziećmi. 
  

Michał Jankowski 

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pracownik dwóch krakowskich bibliotek 

publicznych. Pomysłodawca, założyciel, a także pracownik Małopolskiego Studia Komiksu 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Kolekcjoner i pasjonat komiksu.  

 

 
 

 
  

Jakub Kalinowski 

Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Volunteers for Sport, członek Paneuropejskiego Think 
Tanku „Sport and Citizenship” zajmującego się rozwojem sportu, ekspert w projekcie 

odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012, doświadczony trener (ponad 1800 godzin szkoleń) 
z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, organizacji imprez sportowych oraz zarządzania 

strategicznego. Jego klientem była m. in. FIBA EUROPE, na zlecenie której przeprowadził szkolenie dla Sekretarzy 

Generalnych z całej Europy. W latach 2005-2008 był menedżerem projektu „Sportowcy na rynku pracy” realizowanego 
przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego ze strony Polski weszły ogólnopolskie federacje sportowe: Polski 

Związek Koszykówki, Polski Związek Piłki Siatkowej, Związek Piłki Ręcznej w Polsce i Polski Związek Alpinizmu. Jest 
autorem koncepcji kształcenia kadr na potrzeby zarządzania projektami w sporcie, a także współautorem sektorowej 

Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu. W latach 2010-2011 
brał udział w procesie wypracowywania rekomendacji dla administracji rządowej w związku z pracami nad Strategią 

Rozwoju Kapitału Ludzkiego oraz dla administracji samorządowej pozwalającej na finansowanie zadań w ramach 

lokalnych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

  

http://www.enauczanie.com/


 

 

Dawid Korzekwa 

Grafik - projektant, doktor sztuk plastycznych, adiunkt w Katedrze Projektowania Graficznego 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU 

(od 2007), Stypendysta Ministra Kultury (2005). Dyrektor artystyczny Magazynu Literackiego 

“Kursywa” (2004-2007). Autor logotypu Salonu Plakatu Polskiego organizowanego przez Muzeum 
Plakatu w Wilanowie. Komisarz Międzynarodowego Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej 

AGRAFA (2006-2009). Specjalizuje się w projektowaniu prasowym, książce, identyfikacji wizualnej i 
plakacie. Prowadzi własną firmę DWT group. 

  

Agnieszka Koszowska  

Bibliotekarka - instruktorka, blogerka, redaktorka naczelna portalu www.biblioteki.org. Od 2010 

roku w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizującej Program Rozwoju 
Bibliotek. Zajmuje się tematyką nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz 

mediów społecznych w bibliotekach. Koordynowała projekty dotyczące bibliotek cyfrowych oraz 
działalności edukacyjnej bibliotek skierowanej do osób wykluczonych cyfrowo. Interesuje się 

nowymi metodami prezentacji informacji w świecie cyfrowym i sposobami jej udostępniania 

odbiorcom. 
  

Marzena Kozak 

Bibliotekarka. Autorka tekstów. Osobowość twórcza. Studentka Informacji naukowej i 

bibliotekoznawstwa na UMK w Toruniu. Od czterech lat pracuję w Bibliotece Publicznej Gminy 
Sztutowo - Filia w Kątach Rybackich. Zajmuję się kreowaniem wizerunku naszych bibliotek: wystrój 

wnętrz, scenariusze imprez artystycznych, prezentacje multimedialne, projekty plakatów i ulotek. 

Odpowiadam również za kontakt biblioteki z młodym czytelnikiem; prowadzę przy filii dziecięcy 
zespół młodego czytelnika "Mała Mi", sama piszę teksty piosenek dla młodych artystów. W 2011 r. 

zostałam laureatką III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Akcji "Kołysanki z miłością"- najpiękniejsze kołysanki 
stworzone przez rodziców, wykonane w duecie z artystami. Zaśpiewałam na płycie z panią Magdaleną Różczką. 

Całkowity dochód ze sprzedaży został przeznaczony na remont Centrum Zdrowia Dziecka. 

 
Przemysław Kozak 

Psycholog, absolwent podyplomowych studiów zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie 
Warszawskim. Ukończył szkołę trenerów biznesu w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. 

Trener programu „Spadochron”. Jego pasją jest psychologia osobowości oraz budowanie 

samouczących się organizacji. Na co dzień zajmuje się działalnością gospodarczą Fundacji Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych (FISE). Zarządza Szkołą Przedsiębiorczości FISE. Przygotowuje programy 

szkoleniowe i szkoli m.in. z zakresu pracy z osobami bezrobotnymi. 
 

 

Alina Kozińska-Bałdyga 

Twórczyni i prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych, inicjatorka Stowarzyszenia Rozwoju Wsi. Z 

wykształcenia archeolog, ukończyła też organizację i zarządzanie oraz Szkołę Nauk Społecznych 
przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W latach 1981-1994 była prezeską SBM ATRIUM. W 1991 

r. współzałożycielka szkoły społecznej STO na Chomiczówce. Nauczycielka etyki w Liceum Lelewela 
i Górskiego, wykładowca Kolegium Nauczycielskiego. Od 2007 prezydent Polskiej YWCA (Young 

Women's Christian Association). Matka trojga dzieci, zachęca mieszkańców wsi i wspólnot 

lokalnych, by zakładali stowarzyszenia i sami rozwiązywali problemy, które ich dotyczą.  
  

http://www.biblioteki.org/


 

Ewelina Langer 

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (technologia chemiczna), Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie (informacja naukowa i bibliotekoznawstwo). Ukończyła studia 
podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (biblioteki i systemy informacyjne w Unii 

Europejskiej). Pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie (woj. małopolskie), od 18 lat, 

kieruje Działem Czytelni. Jest koordynatorem i pomysłodawcą warsztatów komputerowych dla 
seniorów „Nie bój mychy”, warsztatów języka angielskiego dla dorosłych „Yes, I can”, prowadzi 

szkolenia dla pracowników bibliotek powiatu chrzanowskiego z zakresu programu bibliotecznego 
Sowa oraz edukacji dorosłych. Jest członkiem Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

Chrzanowie, co owocuje kreatywną współpracą i partnerstwem z seniorami.  
 

 

 
Krzysztof Lityński 

Założyciel i twórca bibliotecznego serwisu bibliosfera.net, jeden z pomysłodawców grillowych 
spotkań bibliotekarzy BiblioGrill.pl i członek Stowarzyszenia Bibliosfera.org. Brał udział w projektach 

marketingowych dla takich firm, jak Aleph Polska, Canal+, Ferrero, Herbapol czy Kompania 

Piwowarska. Wśród jego zainteresowań znajdują się architektura informacji, użyteczność i funkcjonalność interfejsów, 
zastosowanie nowych mediów w promocji instytucji oraz współczesny wizerunek bibliotek i bibliotekarzy. 

 

Jolanta Mazgaj 

Od 1985 roku pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie, kieruje Filią w Płazie. 
Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukowo-techniczną na Wydziale Filologicznym 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy 

z dziećmi. Jest współtwórczynią portalu informacyjnego Płaza24 i mapy partnerstwa, pokazującej 
współpracę w sołectwie. Od wielu lat jest inicjatorką i koordynatorką akcji Pożyteczne Wakacje, Święto Miodu, 

Świąteczne Zamieszanie oraz Słowa w sieci, czyli księga multimedialna Płazy, autoportret mieszkańców wsi. 
 

Olga Napiontek 

Prezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, obroniła doktorat z socjologii poświęcony edukacji 
obywatelskiej w polskich szkołąch w kontekście zachodzących przemian w sferze publicznej. 

Autorka badań i artykułów z dziedziny edukacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego. 
Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej. Związana z sektorem pozarządowym od 

15 lat! - jako wolontariuszka w Centrum Edukacji Obywatelskiej (pierwsza edycja „Młodzi Głosują”), 

następnie koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Instytucie Spraw Publicznych. W 
Fundacji Civis Polonus rozwija projekty umożliwiające młodym ludziom wpływanie na sprawy, które ich dotyczą. 

Najważniejszy z nich to Młodzieżowe Rady Dzielnic i Gmin, w ramach którego wypracowujemy procedury konsultacji 
decyzji podejmowanych przez władze lokalne z młodzieżą. Jest twórczynią projektów wprowadzających standardy 

dobrego rządzenia w gminach wiejskich. Od 2010 roku w ramach projektu „Z małej szkoły w wielki świat” zajmuje się 
wspieraniem rozwoju kompetencji obywatelskich u dzieci uczących się w szkołach wiejskich. Od lipca 2012 roku 

kieruje projektem "Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych”, realizowanym w ramach Programu 

Rozwoju Bibliotek. 

  

http://bibliosfera.net/
http://www.plaza24.eu/


 

Anna Orlikowska 

Od 25 lat pracuję w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach, którą kieruję od 3 lat. Od stycznia 

2012 r. zarządzam Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, które 
odpowiedzialne jest za realizację wszystkich imprez kulturalnych na terenie gminy Brusy. Jestem 

absolwentką Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

(kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo). Ważnym elementem mojej działalności jest 
praca ze społecznościami lokalnymi, szczególnie pasjonuje mnie praca z osobami niepełnosprawnymi. W 2008 roku 

zostałam wybrana na prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach, którego jestem 
pomysłodawcą i współzałożycielem. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek jestem inicjatorką Partnerstwa na rzecz 

Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto jestem członkiem Zaborskiego Towarzystwa Naukowego oraz 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyczkowy. Brałam udział w tworzeniu Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych oraz Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2006-2013 Miasta i Gminy 

Brusy, Gminy Chojnice, Miasta i Gminy Czersk oraz Gminy Konarzyny w ramach Programu LEADER+.    
 

Leszek Palus 
  

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Łukasza Górnickiego "Galeria Książki" w Oświęcimiu. 

Współautor programu użytkowego projektu nowej biblioteki "Galeria Książki" w Oświęcimiu. 

 

 
Beata Pawłowicz 

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia 
podyplomowe superwizji animacji i współpracy środowiskowej na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada 

doświadczenia w zakresie zarządzania. W latach 1999-2009 stworzyła i zarządzała gimnazjum jako 

szkołą aktywności lokalnej. Założycielka i wiceprezeska lokalnego stowarzyszenia, którego celem 
jest wspieranie inicjatyw społecznych mieszkańców gminy. Posiada duże doświadczenie i 

umiejętności z zakresu animacji środowiska lokalnego (rozpoznawanie zasobów i potrzeb, tworzenie 
partnerstw, mobilizowanie ludzi do działania, praca metodą projektu). Członkini Stowarzyszenia 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Doświadczona 

trenerka. Ukończyła kurs dla trenerów w ramach programu „Budowanie partnerstwa i rozwój społeczności lokalnych w 
Europie Centralnej i Wschodniej” prowadzonego przez Hungarian Association for Community Development (2003) w 

Budapeszcie. Posiada certyfikat jakości szkoleń II stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. 
Przeprowadziła ponad 2000 godzin warsztatów dla bibliotekarzy, pracowników ośrodków kultury i ośrodków pomocy 

społecznej, nauczycieli, urzędników samorządowych i członków organizacji pozarządowych na  temat budowania 

zespołu, pracy metodą projektu, aktywizacji społeczności lokalnych, pracy z wolontariuszami, budowania lokalnego 
partnerstwa, tworzenia strategii rozwoju. Superwizorka i mentorka tworzenia standardów usług pomocy społecznej i 

integracji. Współtwórczyni koncepcji szkoleń i scenariuszy m.in. w Programie Rozwoju Bibliotek. Posiada 
doświadczenie we wspieraniu liderów zdobyte poprzez pełnienie roli tutorki w programie Liderzy PAFW. 

 

Małgorzata Piekarska 

Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły 

Trenerskiej dla Bibliotekarek i Bibliotekarzy Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych 
STOP.  Prowadziła szkolenia jako ko-trener w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Autorka 

referatów na forum wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, gdzie również prowadziła obrady 
i grupy dyskusyjne. Zarządzana przez nią Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle jest laureatką wielu 

konkursów ogólnopolskich. Ma duże doświadczenie we współpracy ze stowarzyszeniami i 

instytucjami  w zakresie animacji lokalnej i edukacji kulturalnej. Członek Zarządu Okręgu 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie.  

  



 

Alicja Płowaś   

Od 1995 roku zatrudniona w Centrum Kultury – Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Głuchołazach na stanowisku bibliotekarza. W 2002 roku ukończyła bibliotekoznawstwo na 
Uniwersytecie Śląskim, specjalizacja informacja naukowa. W 2009 ukończyła studia podyplomowe 

na kierunku zarządzanie, marketing, przedsiębiorczość na Politechnice Opolskiej. Od 2011 roku kierownik biblioteki.  

 

Joanna Potęga 

Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, 
podyplomowych studiów informatyki (PW), rocznej Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarek i 

Bibliotekarzy STOP. Od wielu lat związana zawodowo z Biblioteką Narodową, a społecznie – ze 
Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. Od 2007 roku wykładowczyni na podyplomowych studiach 

zarządzania informacją i technologii informacyjnej w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów 

Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w wielu szkoleniach, m.in. 
„Profesjonalny menedżer w NGO”, „Effective communication”. 

  
Ewa Rozkosz 

Specjalistka ds. dokumentacji i informacji naukowej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. 

W uczelni tej zatrudniona była wcześniej (2008-2012) na stanowisku bibliotekarza. Związana z 
różnymi projektami na rzecz popularyzacji idei otwartości w nauce i edukacji oraz rozwoju 

umiejętności ICT w środowisku szkół i bibliotek. Absolwentka studiów bibliotekoznawczych (Instytut 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz podyplomowych 

studiów z zakresu e-learningu (Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej). 
Pierwsze kroki w bibliotekarstwie stawiała we wrocławskiej Mediatece. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się 

wokół edukacji informacyjnej, rozwijaniu kompetencji informacyjnych na różnych poziomach kształcenia, a także w 

edukacji pozaformalnej. Nieustannie poszukuje metod sprawnego nauczania i uczenia się z wykorzystaniem narzędzi 
cyfrowych. Działa w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, gdzie zainicjowała (wspólnie z Zuzą Wiorogórską) 

utworzenie Komisji ds. Edukacji Informacyjnej, której obecnie przewodniczy. Prowadzi blog poświęcony edukacji 
informacyjnej www.edukacjainformacyjna.pl. 

 

Katarzyna Sawko 

Współtwórczyni InfoPragi, animatorka kultury, lingwistka (absolwentka Uiwersytetu 

Warszawskiego), autorka projektów stowarzyszenia Monopol Warszawski, współpracownica 
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” (Bajkowanie, Seniorzy w akcji, Latający Animatorzy Kultury), 

Działu Edukacji Zachęty, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, gdzie uczyła jęz. francuskiego 

oraz  Centrum Edukacji Obywatelskiej, dla którego stworzyła m.in. kursy internetowe (np. Ślady 
Przeszłości, Literacki Atlas Polski). Przez półtora roku koordynowała projekty związane z kulturą remiksu i edukacją 

medialną w Fundacji Nowoczesna Polska. Obecnie pełni rolę koordynatorki Koalicji Otwartej Edukacji i community 
manager Creative Commons Polska w Centrum Cyfrowym. 

  

http://www.edukacjainformacyjna.pl/
http://www.infopraga.com.pl/STRONA_GLOWNA.html


 

 

Barbara Szczepańska 

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w 
Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w 

Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia 

podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również 
absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w 

Amsterdamie. Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells 
(obecnie Hogan Lovells). Jest koordynatorem krajowym ds. praw autorskich w eIFL z ramienia 

Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters 
Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji 

Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB. Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, 

wykładowcą akademickim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.  
 

Maria Szymborska 

Socjolog, ukończyła dwie ścieżki specjalizacyjne: historia idei i polityka społeczna. Specjalista do 

spraw organizacji pozarządowych na kierunku stosowane nauki społeczne w Instytucie 

Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest studentką 
Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym UW, w 

ramach studiów prowadzi zajęcia z historii idei. Pracowała jako asystentka Sekretarza Stanu w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W Projekcie Społecznym 2012 odpowiada za innowacyjny 

proces partycypacyjnego pisania strategii rozwoju sportu w jednym z polskich miast, kwestie 
związane z badaniem i promocją sportu powszechnego i wolontariatu sportowego oraz kontakty z Ukrainą. Przez kilka 

lat była kierownikiem obozów dla dzieci i opiekunem młodzieży niepełnosprawnej na wyjazdach letnich. 

 

Olga Ślifirska 

Z wykształcenia psycholożka i trenerka umiejętności społecznych. Absolwentka Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego w Ośrodku 

Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Jej zainteresowania skupiają się wokół zagadnień 

edukacji międzykulturowej, a szczególnie uwrażliwiania nauczycieli uczących w polskich szkołach na 
potrzeby adaptacyjne uczniów pochodzących z innych kultur. Zajmuje się również promowaniem idei wolontariatu - 

jest współautorką programu oraz trenerką w projekcie „Szkolenie profesjonalnych koordynatorów wolontariatu 
sportowego”. Własne doświadczenia jako wolontariuszka zyskała między innymi dzięki kilkuletniej współpracy z 

Fundacją Robinson Crusoe, która wspiera proces usamodzielniania młodzieży z domów dziecka. 

 

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach 

Ekspertka w obszarze aktywizacji i rozwoju społecznego obszarów wiejskich. Absolwentka 
informatyki gospodarczej (Uniwersytet Warszawski), mgr rewalidacji i resocjalizacji (Akademia 

Pedagogiki Specjalnej). W latach 2004-2009 związana z działaniami Programu Narodów 
Zjednoczonych d/s Rozwoju (UNDP). Koordynowała ogólnopolski program grantowy 

„Rzeczpospolita internetowa”. Wprowadzała ICT jako narzędzie rozwoju społecznego w 170 

gminach wiejskich. Jako konsultantka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Poakcesyjnym 
Programie Wspierania Obszarów Wiejskich aktywizowała społeczności lokalne i wprowadzała 

innowacyjne usługi społeczne w 12 mazowieckich gminach. Edukatorka i współautorka warsztatów z zakresu 
partycypacji społecznej, ICT, wolontariatu i sportu powszechnego skierowanych do mieszkańców wsi. Członkini 

Zarządu organizacji strażniczej  SLLGO (Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich), której celem jest 

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających 
rozwój demokracji, w szczególności zaś zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego. 

  



 

Mariola Talewicz 

Zastępca Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Łukasza Górnickiego "Galeria Książki" w 

Oświęcimiu. Współautorka programu użytkowego projektu nowej biblioteki  "Galeria Książki" w 
Oświęcimiu. 

  

Karol Tomaka 

Współtwórca, były kierownik „Mediateki Start-Meta – biblioteki multimedialnej” na warszawskich 

Bielanach. Prawnik, specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych, animator i menadżer kultury, 
miłośnik i propagator Bieszczad. Od lipca 2008 r. zajmował się poszukiwaniem możliwości 

dofinasowania unijnego dla projektu „Mediateki Start-Meta – biblioteki multimedialnej”. W styczniu 2009 objął 
kierownictwo nad zespołem wdrażającym projekt, który następnie w grudniu 2009 r. został formalnie przekształcony 

w filię biblioteczną. Mediateka Start-Meta została otwarta 17 listopada 2010 r. Dzięki sprawnemu zarządzaniu i wizji 

placówka szybko znalazła swoje miejsce na mapie kulturalnej stolicy. Jest miejscem licznych wycieczek pracowników 
bibliotek z Polski i zagranicy. Często nazywana przez ekspertów i media wzorcem „Metra” w Polsce wśród bibliotek o 

takim profilu.   
 

Artur Wabik 

Artysta, kurator, publicysta, badacz popkultury. Wydawca komiksu i literatury fantastycznej. Od 
końca lat dziewięćdziesiątych związany ze street artem, autor murali i instalacji w przestrzeni 

publicznej. Był pomysłodawcą i kuratorem trzech edycji (2003, 2004 i 2010) interdyscyplinarnego 
projektu artystycznego Komiks na Ścianach, będącego spotkaniem estetyk komiksu i graffiti. Od 

2003 Artur Wabik jest redaktorem naczelnym wydawnictwa Atropos, które specjalizuje się w edycji 
komiksów, oraz ilustrowanych albumów o charakterze kolekcjonerskim. Publikuje teksty o popkulturze na łamach 

prasy, m.in. w interdyscyplinarnym kwartalniku Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni wydawanym przez Małopolski 

Instytut Kultury w Krakowie. W latach 2010-2011 prowadził galerię sztuki współczesnej, zlokalizowaną w Krakowie, 
przy ulicy Zabłocie 23, w poprzemysłowym budynku na terenie dawnej fabryki Miraculum.  

 

Adrianna Walendziak  

Absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 

Toruniu oraz III ogólnopolskiej edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek STOP. Od 
2004 roku pracownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 

Olsztynie, gdzie zajmuje się m.in. realizacją projektów, mających na celu doskonalenie zawodowe kadr, rozwój usług 
oraz wzmocnienie roli biblioteki publicznej w środowisku lokalnym. 

 

 Katarzyna Wawrzeń 

Polonistka (absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), 

bibliotekarka (ukończyła studia podyplomowe na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja 
naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie), trenerka (absolwentka I edycji Szkoły 

Trenerskiej dla Bibliotekarek i Bibliotekarzy STOP). Od 16 lat zawodowo związana z Miejską 
Biblioteką Publiczną w Proszowicach (woj. małopolskie). Przygotowuje i prowadzi szkolenia dla 

bibliotekarzy. Aktywnie zaangażowana w realizację zajęć dla młodzieży ( Dyskusyjny Klub Filmowy, 

udział w realizacji międzynarodowych projektów finansowanych ze środków unijnych – Comenius 
Regio i Comenius Partnerstwo Szkół). Trenerka bibliotekarzy realizujących pilotażowy projekt 

Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „O finansach...w bibliotece”. 

  



 

  

Julita Wojczakowska  

Z wykształcenia lekarz weterynarii, na co dzień pasjonatka mody i designu. Autorka 
bloga Example.pl i współwłaścicielka Pakamery Artystycznej - największej internetowej galerii 

handmade w Polsce. Lubi rzeczy ładne, posiada ogromną chęć dzielenia się swoimi upodobaniami i 

promowania rękodzieła artystycznego. Pakamera Artystyczna to nowatorski pomysł na miejsce, w 
którym każdy uzdolniony artysta ma szansę zaprezentować swoje pomysły. Blog Example.pl to 

przestrzeń, w której prezentowane są wyselekcjonowane projekty designerów z całego świata. 
Czasem na poważnie, często z humorem, zawsze subiektywnym okiem.  

  

  

Urszula Kopeć-Zaborniak 

Bibliotekarka. Od 4 lat dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie (Podkarpacie). 
Absolwentka UMCS w Lublinie na kierunku filologia polska oraz studiów podyplomowych 

"Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa", posiada przygotowanie pedagogiczne uprawniające do 
pracy z dziećmi. Zajęcia, które prowadzi dla najmłodszych czytelników, sprawiają jej dużo 

radości. Autorka i koordynatorka wielu projektów realizowanych w bibliotece. Współpracuje z 

Ośrodkiem KARTA z Warszawy oraz Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. Obecnie pogłębia 
swoją wiedzę z zakresu biblioterapii. Autorka artykułów dotyczących zarówno bibliotekarstwa, jak i 

literatury. Poetka i prozatorka. Laureatka ogólnopolskich konkursów poetyckich. Jej pasją są góry. Zdobywanie ich 
dodaje jej sił do pokonywania słabości, które jak każdy człowiek, napotyka w codziennym życiu. 

 

Lidia Zakrzewska-Strózik 

Z wykształcenia menadżer, animator kultury, instruktor teatralny. Od wielu lat kieruję instytucjami 

kultury. Jestem uczestniczką  Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych w ramach Programu 
Rozwoju Bibliotek. Fascynuje mnie praca związana z uaktywnianiem społeczeństwa w małym 

miasteczku, przełamywanie schematów. Działam na rzecz wykorzystywania przez obywateli swoich 
praw i ich i wpływu na rzeczywistość i na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Pracuję w kilku 

stowarzyszeniach. Od wielu lat jestem członkiem Stowarzyszenia SLLGO. Zdarzyło mi się 

zrealizować kilka filmów, organizowałam festiwal filmowy POL-8 i festiwal teatralny. Obecnie jestem 
dyrektorem biblioteki w małym miasteczku, a realizuję duże projekty i zdobywam na nie środki na 

rzecz całego regionu.   

  

  

  
  

Paul Zot 

Mieszka w Oradei, pięknym i spokojnym mieście w północno-zachodniej Rumunii. Jest 

pracownikiem Biblioteki Publicznej im. Gheorghe Sincai Powiatu Bihor, gdzie pracuje jako 
bibliotekarz i trener. Jego pasją jest praca z lokalną społecznością, muzyka, film i książki. Interesują 

go nowe technologie i sport. 

 

http://www.example.pl/
http://www.example.pl/

