
WYKAZ EKSPERTÓW, PANELISTÓW I MODERATORÓW

Jerzy Jęczmienionka – prawnik, radny Miasta Rzeszowa; przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi, dyrektor ROPS w Rzeszowie. Od ponad 20 lat związany z or-

ganizacjami pozarządowymi jako prezes Podkarpackiego Banku Żywności (w latach 2003- 2015). Sekre-

tarz ZG PZG w Warszawie. Specjalista z zakresu polityki społecznej, organizacji pozarządowych, kierownik 

i koordynator w zakresie realizacji projektów, organizacji szkoleń i warsztatów, zarządzania zasobami ludz-

kimi, koordynator działań z zakresu pomocy społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

Ewa Pachowska-Kurzepa – Koordynator ds. programowania - Oddział Koordynacji Wdrażania Europej-

skiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Sebastien Thollot – członek krajowego kierownictwa Secours populaire francais, jest kierownikiem wpro-

wadzania programu FEAD. Doświadczenie pana Tollota obejmuje pracę z dziećmi i dorosłymi mającą na 

celu włączenie społeczne. Na konferencji będzie naszym prelegentem. Przedstawi najważniejsze fakty na 

temat dostarczania pomocy żywnościowej przez wyspecjalizowane centra solidarnościowe przez jego or-

ganizację we Francji.

Marzena Pieńkosz-Sapieha – studiowała filologię polską. Przez wiele lat prowadziła osiedlowy dom kul-

tury, który oferował mieszkańcom wielkomiejskiej dzielnicy Lublina rozmaite formy organizacji wolnego 

czasu. Powołała do życia Stowarzyszenie Błonie, które było inicjatorem budowy kilku obiektów sportowo-

-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym skateparku i zespołu boisk. Organizatorka licznych przedsię-

wzięć społeczno-kulturalnych. Inicjatorka utworzenia Banku Żywności w Lublinie.

Jest członkiem Wojewódzkiej i Ogólnopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Uczestniczy  

w pracach Zespołu ds. wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przy Mini-

strze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wierzy, że „cywilizacja jest wtedy, kiedy silniejszy pomaga słab-

szemu”.

Stanislav Mrózek - Kierownik Ośrodka Służb Socjalnych dla osób bezdomnych Bethel w Trzyńcu-Kanadzie 

(Czechy). Przedstawiciel Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu Republiki Czeskiej. Zaangażowany  

w dystrybucję pomocy FEAD. (Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym).

Eva Martinkova -  metodyk edukacji przedszkolnej i odżywiania w szkołach. Urząd Wojewódzki w Liberec, 

Republika Czeska.



Dorota Rosińska-Jęczmienionka  – specjalista w zakresie pozyskiwania funduszy oraz działalności III sek-

tora w Polsce i UE, regionalny specjalista na Podkarpacie ds. rozwoju społecznego i funduszy europejskich 

– współpraca na poziomie krajowym z Fundacją im. S. Batorego, specjalista z zakresu prawa pracy i ubez-

pieczeń społecznych, wiceprezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia, wiceprzewodniczą-

ca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego (2014–2016), dyrektor Pod-

karpackiego Banku Żywności w Rzeszowie. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów, m.in. z zakresu pomocy 

społecznej, promocji zdrowia, wolontariatu, ekonomii społecznej, edukacji żywieniowej, aktywizacji osób 

wykluczonych.

Mirosława Widurek – prezes Stowarzyszenia „Dla Równości”, działaczka społeczna i aktywna animatorka, 

wspierająca lokalnych liderów oraz organizatorka koalicji na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest inicjatorką wielu przedsięwzięć z 

zakresu pomocy społecznej oraz aktywizacji społeczności lokalnych. Członek Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Województwa Podkarpackiego. Od 2011 roku współpracuje z Podkarpackim Bankiem Żyw-

ności przy realizacji działań na rzecz osób potrzebujących z gmin: Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Tarno-

wiec, Dukla, Chorkówka, Dębowiec, Krempna.

Dorota Dąbrowska – mama dwóch córek, była starosta kutnowski, obecnie wójt gminy Dąbrowice,  ko-

bieta z pasją i ogromnym sercem. Osoba o ogromnym sercu, dla której dobro ludzi jest najważniejsze.  

W swoim życiu kieruje się zasadą, że „sukces to coś więcej niż pieniądze. To praca, możliwość tworzenia, 

wyznaczanie celów i ich osiąganie. To zwykła praca robiona w niezwykły sposób”. Była jednym z najmłod-

szych starostów, któremu udało się oddłużyć szpital kutnowski. Będąc wójtem dąży do tego, by pokazać 

mieszkańcom gminy, że oddany głos przez nich w kampanii wyborczej nie poszedł na marne. Uważa, że ser-

ce kobiety jest ogromną przestrzenią, gdzie każdy się mieści i jest pod opieką. Jednym słowem, to kobieta 

otwarta na potrzeby i problemy innych.

Barbara Kot – od 2007 roku zastępca wójta gminy Krzywda, z zawodu inżynier rolnik. Ukończyła studia 

podyplomowe: „Zarządzanie służbą zdrowia i zdrowiem publicznym” oraz „Prawo samorządowe w Unii” 

Europejskiej. Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Wiejskiej „Szansa” w Krzywdzie, które objęło 

opieką m.in. reaktywowane Koła Gospodyń Wiejskich. Stowarzyszenie jako osoba prawna i gmina Krzyw-

da założyły Spółdzielnię Socjalną „Promyk Nadziei” w Krzywdzie, której Radą Nadzorczą są wójt i zastępca 

wójta. Mama trójki dzieci: Weroniki, Mateusza, Cezarego.



Agnieszka Nalewajek – historyk, nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Dziejów i Kultury Europy Ja-

giellońskiej Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wiceprezes Stowarzy-

szenia „Wspólnota Garbowska”.

Jolanta Terlecka – prezes Stowarzyszenia Samopomocy Terytorialnej w Lublinie. Zaangażowana w pracę 

na rzecz osób potrzebujących, współpracuje z wieloma organizacjami. W partnerstwie z Bankiem Żywno-

ści w Lublinie realizuje Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014–2020. Nominowana do Nagrody 

Trzeciego Sektora Rady Działalności Pożytku Publicznego

Waldemar Kozioł – mgr administracji UMCS. Studia podyplomowe – organizacja pomocy społecznej 

UMCS. W pomocy społecznej zatrudniony na różnych stanowiskach od 1997 r. Obecnie zastępca dyrek-

tora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Społecznik – inicjator wielu przedsięwzięć spo-

łecznych w tym mieście, m.in. założyciel Stowarzyszenia Na Rzecz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

ACTIVUM. Prezes Klubu Karate Kyokushin KANKU. Inne zainteresowania: wspinaczka wysokogórska, 

wschodnie sztuki walki, historia.

Tomasz Ciężki – absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Instytut Stu-

diów nad Rodziną w Łomiankach, Akademii Podlaskiej w Siedlcach, studiów podyplomowych w zakresie 

zastosowań informatyki, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, specjalizacja: organizacja 

pomocy społecznej.  Od 2000 roku związany z pomocą społeczną, był pracownikiem socjalnym i koordy-

natorem ds. komputeryzacji, a od 2015 roku jest kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krzywdzie. Od początku pracy zawodowej zainteresowany wykorzystaniem nowych technologii w po-

mocy społecznej, a ostatnio „fan” terminali mobilnych i  możliwości przeprowadzania na nich wywiadów 

środowiskowych. W codziennej pracy kieruje się zasadą „porozmawiajmy o problemie” oraz „zamiast nas 

– niech zrobi to komputer”. Prywatnie ojciec Oli, Antka i Michasi.

Michał Krupka – starszy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie, od 2015 roku kie-

rownik Ośrodka. Od 2009 do 2014 zajmował się projektami na poziomie narodowym i unijnym, związa-

nymi z pracą socjalną (głównie dotyczącą osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie). Jako pracownik 

socjalny odpowiedzialny za wdrażanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Posiada licencjat z pracy socjalnej z Uniwersytetu Miko-

łaja Kopernika w Toruniu, stopień magistra stosunków międzynarodowych oraz europejskiej polityki i ad-

ministracji. Jest członkiem Powiatowego Zespołu Ekonomii Społecznej oraz Przewodniczącym Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.



Robert Jan Hrebicek – OP HRE indywidualna administracja w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych Re-

publiki Czeskiej. Doświadczenie: Kierownik projektu w Ministerstwie Edukacji, Młodzieży i Sportu Marzec 

2012 – Wrzesień 2012; Kierownik Programu OP HRE w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych Republiki 

Czeskiej Czerwiec 2008 – Marzec 2012;  Absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze, Wydział Teologii Pro-

testanckiej.

Maria Pietrusza-Budzyńska – pedagog i wieloletni reżyser Warsztatów Terapii Zajęciowej Teatroterapia. 

Prezydent Fundacji Teatroterapia Lubelska, którą założyła w oparciu o pozytywne doświadczenia arty-

styczne, teatralne, terapeutyczne i społeczno-kulturotwórcze wyniesione z piętnastoletniej współpracy 

z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie. W 1991 roku rozpoczęła eksperyment pedagogiczny, oparty 

m.in. na poszukiwaniu własnych metod pracy i sposobów działania przez zastosowanie technik teatralnych 

w rehabilitacji osób rehalilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Doprowadził on do powstania 

pierwszego w Polsce teatru ludzi niepełnosprawnych oraz ukształtowania w środowisku pedagogicznym  

i teatralnym różnorodnych kierunków, idei, programów i metod teatroterapii. 



SCHEDULE OF EXPERTS, PANELISTS AND MODERATORS

Jerzy Jęczmienionka – lawyer, board member of City Rzeszów; president of Public Order Committee and 

Cooperation with District Local Government, President of ROPS in Rzeszów. Since 20 years he was link 

with NGO’s as President of Podkarpacki Food Bank (2003-215). Secretary of ZG PZG in Warszawa. Spe-

cialist in area of social policy, NGO’s, manager and coordinator in area of projects realization, training and 

workshop organization, HR, coordinator of measures from the framework of social aid on Podkarpacie. 

Ewa Pachowska-Kurzepa – Coordinator of programing – Department of Coordination of Implementation 

of European Social Found Lublin Voivodeship Marshal’s Office in Lublin.

Sebastien Thollot – national executive member of Secours populaire francais, in charge of FEAD imple-

mentation. Mr. Thollot experience includes work on social inclusion with children and adults. He has a ma-

ster’s degree in Social Development of Organizations and Social Inclusion. Mr. Thollot will be our guest spe-

aker. He will present some facts about providing food assistance through a specialized solidarity centers 

by his organization in France. 

Marzena Pieńkosz-Sapieha – She was studying polish philology, for many years she was managing a com-

munity center, which offered the residents of a big-city district a lot of forms of spending free time . She 

created the Association Błonie. Thanks to this organization initiative, some recreational and sports objects 

for kids and youth were build, including skate-park and a complex of sports grounds. She is an organizer 

of many enterprises in area of society and culture, the initiator of Food Bank in Lublin foundation and its 

President. She is the member of Social Economy and Public Benefit and works with the Team of implemen-

tation of Operational Program Food Aid by the Ministry of Family, Labor and Social Policy. 

She believes that “Civilization exists when the strong help the weak”.

Stanislav Mrózek – I am a manager of social service center for homeless people in Trzyniec. Besides, I am 

a national coordinator of EAPN and finally, I engage in FEAD aid distribution.

Eva Martinkova – methodologist of pre-school education and nutrition in schools, Province Office in Libe-

rec, Czech Republic.



Dorota Rosińska-Jęczmienionka – specialist in area of obtaining founds and the activity of III sector in Po-

land and EU, regional specialist in Podkarpacie of social development and European Founds – cooperation 

on the national level with S. Batory Found, specialist in area of Labor Law and Social Security, Vice-Pre-

sident of Podkarpackie Social Economy and Public Benefit Association (2014-2016). She realized a lot of 

projects of social aid, health promotion, voluntary service, social economics , food economics, mobilization 

of most deprived.

Mirosława Widurek – president of “Dla Równości” association, social activist and active culture animator 

supporting local liders and organizer of coalition for solving the social problems. She has a long-time expe-

rience in work with children and youth. She is an initiator of many enterprises in area of social aid and local 

society mobilization  Member of Social Economy and Public Benefit Association in Podkarpackie Voivo-

deship. Since 2011 she cooperates with Podkarpacki Food Bank and realizes activities for most deprived 

from : Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Tarnowiec, Dukla, Chorkówka, Dębowiec, Krempna.

Dorota Dąbrowska – mother of two daughters, Ex-Starost of Kutno, present vogh of Dąbrowice, Woman 

with great passion and big heart.

A Person with a great heart for who the good of other people is most important. In her life she fallows a 

rule that “success is something more than money”, it is the work, possibility of creation, setting of objecti-

ves and achieving them. It is an usual work, done in unusual way”. 

She was one of the youngest starosts, who managed to achieve a reduction of liabilities of hospital in Kut-

no. Being a vogh, she aims to show the residents of the borough that vote for her, during the election, was 

not a lost vote. In her mind a woman heart is a huge space where everyone fits and is cared for. In a word, a 

woman is open for need and problems of other.

Barbara Kot – since 2007 Vice- Vogh of Borough Krzywda, profession - Eng. Agronomist. She comple-

ted post-graduate studies: “Administration healthcare and public health” and “Self-government Law in EU”, 

President of Association “Szansa” – Promoting Rural Culture in Krzywda, which takes care of such actions 

like reactivation of Farmers Wives Association. The “Szansa” Association as a legal body opened a Commu-

nity Center “Promyk Nadziei” in Krzywda, which supervisory board consists of Vogh and Vice-Vogh

Mother of three children: Weronika, Mateusz and Cezary.



Agnieszka Nalewajek – historian, academic teacher, adjunct in Department of History and Culture of Ja-

gielonian Europe of Institute of History of John Paul II Catholic University of Lublin. Vice-President of As-

sociation “Garbów Community”. 

Jolanta Terlecka – president of Self-help association, involved in work with deprived. She cooperates with 

many organizations. In partnership with Food Bank in Lublin. She realizes Operational Program Food Air 

2014-2020. She was nominated to III sector award in activity in social affairs

Waldemar Kozioł – masters in administration on UMCS, postgraduate of Organization of Social Aid UMCS. 

He was working in different positions in social service system since 1997. Today, vice-president of Family 

Help Center in in Chełm. Community worker – initiator of many social enterprises in this city – founder of 

Association for Rehabilitation of Handicapped  ACTIVUM. President of Karate Club Kyokushin KANKU. 

Other interests: mountain climbing, eastern arts of fighting, history.

Tomasz Ciężki – graduate of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw – Family Studies Institute 

in Łomianki, Academy Podlaska in Siedlce, postgraduate in use of IT , Social Worker Collegium in Lublin – 

speciality : organization of social services. Since year 2000 he has been linked with social services, he was 

a social worker and a coordinator of computerization. Since 2015 he is a coordinator of Social Assistance 

Centre in Krzywda.

Since the beginning of his professional work he was interested in use of new technology in social service. 

Lately, a “fan” of mobile terminals and a possibility of  using then to background surveys. In daily work he 

fallows a rule that “ let’s talk about the problem” and “let the computer do our work”

Father of Ola, Antek and Michasia.

Michał Krupka – I am a Senior Social Worker in Social Welfare Centre in Zbójno, Poland. Since 2015 I have 

taken up a position of a director there. From 2009 to 2014 I have been working on national and EU level 

projects in the field of social work (mainly unemployment and social exclusion). As a social worker I was re-

sponsible for adopting the European Social Fund and the European Regional Development Fund projects.I 

hold a Bachelor degree in Social Work from Nicolas Copernicus University Toruń, Poland; Master degree 

in International Relations and European Politics and Administration. I am also the member of the County 

Social Economy Department and the President of Interdisciplinary Centre for Domestic Violence.



Robert Jan Hrebicek - OP HRE individual project administration at Ministry of Labour and Social Affairs 

of the Czech Republic.

Experience: Project Manager in Ministry of Education, Youth and Sports March 2012 - September 2012; 

Programme manager OP HRE at Ministry of Labor and Social Affairs of the Czech Republic June 2008 - 

March 2012; Graduate of Charles University in Prague, Protestant Theological Faculty.

Maria Pietruszka-Budzyńska – pedagogue and long-time director of Workshops of Activity Therapy - 

Theatretherapy Lublin. President of Theatretherapy Lublin Fundation, which was founded thanks to posi-

tive, artistic, therapeutic, social and cultural experience that was achieved by 15- years of cooperation with 

Julisz Osterwa Theatre in Lublin. In 1991 she begun a pedagogical experiment that discovered new ways 

of work methodology and ways of action by implementing the theatre technics in rehabilitation of people 

with mental impairment. This led to creation of first theatre of handicapped people and shaping  ideas, pro-

grams and theatretherapy methods in pedagogue community.


