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Osoby, instytucje, firmy i organizacje, z którymi spotkają się uczestnicy IV edycji Szkoły Letniej 

 
Magdalena Talar  
Pracownik socjalny, pedagog społeczny, animator 

i organizator społeczności lokalnych, trener umiejętności 

psychospołecznych, terapeuta SUO, wolontariuszka. 

Zawsze powtarza, że ma szczęście do ludzi. Wśród 

mnóstwa zainteresowań i pasji, kocha aktywność 

fizyczną jaką jest crossfit i ludzi z nim związanych, lubi 

czytać, uczyć się nowych technik rękodzieła czy jest to 

scrapbooking czy decoupage, filcowanie, haft krzyżykowy czy układanie "lasu w butelce". Uczy się  

sztuki improwizacji teatralnej i jest też członkiem stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania 

"Dwie rzeki". 

 

Denis Dembek 

Wydział Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Z wykształcenia anglista i muzyk, radny Gminy Łysomice, współtwórca 

Fundacji Pro Futuro, od 2007 roku zajmuje się współpracą 

międzynarodową w samorządzie Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Prowadzi stronę internetową www.denisdembek.pl  

 

 

Jakub Kochowicz 

Wójt Gminy Lisewo 

Gmina jest laureatem nagrody „Proobywatelski samorząd”, przyznanej 

w 2016 roku przez Kujawsko-Pomorska Federację Organizacji 

Pozarządowych. 

Działania Gminy są dowodem na to, że współpraca międzysektorowa nie 

wymaga dużych nakładów, ale konsekwencji w działaniu. W krótkim okresie 

udało się w Gminie wprowadzić rozwiązania na rzecz upowszechniania 

inicjatywy lokalnej, rozpoczęły się szerokie konsultacje społeczne, odbywają 

się szkolenia dla NGO, wyodrębniony jest fundusz sołecki. Gmina mocno aktywizuje, zachęca 

i wspomaga lokalne organizacje, co potwierdzają te organizacje w bezpośrednim kontakcie. 

 

http://www.denisdembek.pl/
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prof.  Radosław Sojak 

Instytut Socjologii UMK w Toruniu 

 Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się socjologia wiedzy, 

teoria socjologiczna, analiza dyskursu, tajność jako kategoria 

socjologiczna, zakulisowe wymiary życia społecznego. Autor i redaktor 

prac, m.in. “Transformacja podszyta przemocą. O nieformalnych 

mechanizmach przemian instytucjonalnych”, “Szara strefa przemocy - 

szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu” oraz “Zagubiona 

rzeczywistość”. Został wybrany Dziekanem Wydziału Humanistycznego 

UMK na kadencję 2016-20. 

 

 

Dariusz Ciechan 

Właściciel AlterV oraz wolontariusz PMI PC Oddział Kujawsko-

Pomorskie 

Doświadczony kierownik projektów i programów oraz założyciel 

firmy konsultingowo-szkoleniowej AlterV. Specjalizuje się 

w zarządzaniu projektami wymagającymi wiedzy eksperckiej 

z zakresu ICT, bezpieczeństwa, transformacji, migracji, wprowadzania 

nowych usług, zmian organizacyjnych przedsiębiorstw. Przekazuje 

wiedzę praktyczną studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej i Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej, a także 

uczestnikom prowadzonych seminariów i warsztatów.  Współpracuje z lokalnym biznesem w celu 

rozwoju zarządzania projektami, programami i portfelami projektów w ich organizacjach. Jako 

aktywny wolontariusz PMI Poland Chapter propaguje wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz 

roli Kierownika Projektu w organizacjach 

 

 

Paweł Matlakiewicz 

Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o. 

Ukończył studia prawnicze i studia doktoranckie z zarządzania na 

UMK w Toruniu. Był ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej 

grupy kierunków społeczno-prawnych oraz grup kierunków 

ekonomicznych, członkiem Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa 

Wyższego, członkiem Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów 

RP i Przewodniczącym Komisji Prawnej Parlamentu Studentów RP. 

Naukowo interesują go astronomia i fizyka kwantowa, filozofia 

praktyczna, Green economy, planowanie strategiczne i operacyjne, 

przywództwo w organizacji i zarządzanie jednostkami naukowymi. 

Poza tym jest fanem Formuły 1, zawodnikiem KS Angels Toruń, lubi 
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gry bitewne i strategiczne, muzykę klasyczną i rozrywkową, bieganie, pływanie, żużel i turystykę 

aktywną. Od zawsze interesował się wszystkim dookoła, a teraz swoją wiedzę wykorzystuje 

w społecznym łączeniu naukowców z przedsiębiorcami.  

 

Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO  

JFTC w Bydgoszczy prowadzi szkolenia, wykłady, seminaria 

i konferencje dla oficerów szczebla taktycznego państw 

członkowskich NATO oraz partnerów spoza Sojuszu. Ich celem jest 

budowanie interoperacyjności NATO – zdolności prowadzenia 

wspólnych działań przez armie sojuszniczych krajów. Centrum 

powstało w 2004 roku. Jest największą instytucją międzynarodową 

w regionie.  

 

Fundacja Wiatrak  

Spotkanie z wolontariuszami EVS  

Misją „Wiatraka” jest wspieranie osoby ludzkiej na 

wszystkich etapach i stanach jej życia, aby osiągnęła pełnię 

szczęścia w odkrywaniu godności oraz dojrzałym 

i odpowiedzialnym darze dla drugiego człowieka. Duchowym 

przewodnikiem Fundacji jest Jan Paweł II. Fundacja prowadzi 

liczne działania edukacyjne, kulturalne, integracyjne, poradnicze i międzynarodowe. „Wiatrak" 

prowadzi Wolontariat Europejski (European Voluntary Service). 

 

Jan M. Grabowski 

Społecznik. Animuje działalność III sektora w województwie kujawsko-

pomorskim. Dba o wpływ obywateli na politykę publiczną, np. sposób 

wydawania funduszy europejskich. Prezes Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury 

i Sztuki. Ekspert w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. Trener 

i wykładowca.  

 

 

Witold Jankowiak  

Wolontariusz, koordynator Szkoły Letniej  

Ukończył teologię i filozofię na UMK. Amator savoir-vivre i dlatego, zgodnie 

z sugestią uczestników poprzedniej edycji Szkoły Letniej,  poprowadzi warsztaty 

z etykiety. 
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Michał Pezler  

Warsztaty projektowe 

Absolwent politologii na UKSW w Warszawie. Pracuje w Brodnickim 

Centrum Caritas, realizującym szerokie spektrum działań na rzecz 

młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pracował 

w Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki, zaangażowany był 

w działania Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.  

 

 

 

Akademia Dyplomatyczna MSZ 

 

Przygotowuje i realizuje strategię szkoleniową Ministerstwa Spraw Zagranicznych. We współpracy z 

Biurem Spraw Osobowych, Akademia wspiera rozwój zawodowy pracowników MSZ oraz koordynuje 

ich udział w szkoleniach, stażach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kraju i za 

granicą. Akademia organizuje szkolenia także dla kandydatów na stanowiska w placówkach 

zagranicznych, którzy nie są pracownikami MSZ. Akademia organizuje i przeprowadza konkurs na 

aplikację dyplomatyczno-konsularną, a następnie realizuje program aplikacji oraz przygotowuje 

egzamin dyplomatyczno-konsularny. 

Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki 

Poszukujemy 

Skupiamy osoby, które nie zadowalają się schematami. We wszystkim, czym się zajmujemy, szukamy 

innowacji, nowych form, nietypowych i skuteczniejszych rozwiązań.  

Inspirujemy 

Pomysłami i modelami rozwiązań dzielimy się z innymi 

organizacjami, grupami mieszkańców oraz administracją 

publiczną. Prowadzimy warsztaty i szkolenia, wydajemy 

publikacje, zachęcamy do podejmowania kreatywnych 

przedsięwzięć, pozyskujemy środki na realizację naszych 

pomysłów. 

Zmieniamy 

Nasze pomysły wdrażamy we współpracy z partnerami na poziomie lokalnym, wojewódzkim  

i krajowym. Angażujemy się w konsultacje społeczne, grupy robocze, komisje oceny, wprowadzamy 

nowe standardy. 

http://www.fundacja-torun.pl/

