
Skład Komisji oceniającej wnioski do III rundy Programu Rozwoju Bibliotek 

 

  

Teresa Niewczas – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży 

 

Z wykształcenia i zamiłowania jestem  bibliotekarką z długoletnim stażem (35 lata), od 20 lat  szefową 

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży (woj. mazowieckie). W codziennej pracy staram się iść z 

duchem czasu, doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności. Wielokrotnie byłam wyróżniana i 

nagradzana, między innymi w roku 2007 przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Brązowym Krzyżem 

Zasługi, a w roku 2011 odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz 

najsympatyczniejszym  wyróżnieniem - otrzymałam II miejsce w konkursie Bibliotekarza Roku 

województwa mazowieckiego od Zarządu Okręgu SBP w Warszawie. Pod moim kierownictwem 

biblioteka kilkakrotnie pozyskiwała granty na dodatkowe działania,  m. in. od Polskiej Fundacji Dzieci i 

Młodzieży, Fundacji Wspomagania Wsi, Ministerstwa Kultury. Prowadzimy działalność wydawniczą 

związaną z regionem (16 opracowań), jak również szeroką działalność kulturalno-oświatową z dziećmi 

oraz młodzieżą. Udział w PRB pozwolił nam wzbogacić całą sieć biblioteczną (5 filii) w komputery i 

urządzenia wielofunkcyjne. Od 1994 roku w swoim środowisku aktywnie  działam w organizacji 

pozarządowej - Towarzystwie Ochrony i Promocji Zawodów Ginących. 

 
Magdalena Miller – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach.  

 

Ukończyła studia magisterskie w zakresie kulturoznawstwa oraz studia podyplomowe w zakresie 

bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Od 2005 roku dyrektor MBP w Gorlicach. W 2006 roku 

otrzymała tytuł „Gorliczanin Roku”. Radna Rady Gminy Gorlice w kadencjach 2002-2006, 2006-2010, 

2010-2014 (do 2012). Jej publikacje ukazały się w w „Przeglądzie Edukacyjnym”, „Bibliotece w 

szkole”, „Wszystko dla szkoły”, „Gazecie Gorlickiej”, „Poradniku Bibliotekarza”, „Bibliotekarzu”. 

Kolekcjonerka secesyjnych drobiazgów, które zbiera bez szczególnego planu, z porywu serca i dla 

uciechy szczególnie ceni Umberto Eco, Stanisława Barańczaka, Jacka Dehnela, Jacka Kaczmarskiego, 

film „Lot nad kukułczym gniazdem” Miloša Formana. Kocha swoje psy. 

 



zdjęcie: cinefoto.pl 

Dr Joanna Lempart-Winnicka, Koordynator Programowy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

 

Doktor Nauk Humanistycznych, absolwentka Filologii Angielskiej oraz Międzywydziałowych 

Indywidualnych Studiów Humanistycznych (m.in. z zakresu psychologii) na Uniwersytecie 

Wrocławskim, absolwentka podyplomowych studiów Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w 

Warszawie. Autorka publikacji naukowych z zakresu konstruktywizmu społecznego, tłumaczka.  

W Przedstawicielstwie w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności koordynuje realizację 

ogólnopolskich programów służących wspieraniu i aktywizowaniu społeczności lokalnych. 

Zaangażowana jest m.in. w Program Rozwoju Bibliotek. 

 

 
Andrzej Jagodziński – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej 

 

W zawodzie 23 lata, kieruje Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kolbuszowej (biblioteka 

miejska, 7 filii wiejskich), która pełni od 1999 roku zadania biblioteki powiatowej. 

Udziela się społecznie w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich oraz Regionalnym Towarzystwie 

Kultury im. J.M. Goslara. Uważa, że biblioteka publiczna w sposób harmonijny powinna łączyć tradycję 

i nowoczesność. MiPBP w Kolbuszowej w rankingu Rzeczypospolitej w 2011 roku zajęła I miejsce na 

Podkarpaciu dla najlepszej biblioteki oraz X miejsce w rankingu krajowym. W rekrutacji do II rundy 

Programu Rozwoju Bibliotek zdobyła pierwsze miejsce. 

     

 

 

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.  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. 

 

 

Przemysław Radwan-Röhrenschef - dyrektor generalny Stowarzyszenia Szkoła Liderów – instytucji 

kształcącej działaczy publicznych.  

Polityk społeczny działający na rzecz samorządów, rozwoju lokalnego i edukacji.  Absolwent II edycji 

Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego w 1995 roku. 

 


