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Z wykształcenia menadżerka, od początku drogi zawodowej związana 

z sektorem pozarządowym. Doświadczenia w realizacji projektów dla 

społeczności lokalnych zdobywała jako konsultant i koordynator 

projektów w Federacji Związków Gmin i Powiatów RP. Zaangażowana 

w działania na rzecz zwiększania udziału obywateli w życiu 

publicznym w ramach stowarzyszenia Pracownia Obywatelska. 

Absolwentka studiów podyplomowych „Samorząd w Unii 

Europejskiej” (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Tischnera) oraz 

studiów menadżerskich dla III sektora (Collegium Civitas).  

AGNIESZKA DZIEWITEK 

Dyrektor Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym 

obszarem jego zainteresowań naukowych jest problematyka 

zarządzania dziedzictwem kulturowym, w tym szlakami dziedzictwa 

kulturowego, którym poświęcił rozprawę habilitacyjną (Szlaki 

dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Kraków 2011); 

od wielu lat współpracuje z podmiotami zarządzającymi Szlakiem 

Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz Szlakiem Architektury 

Drewnianej w Województwie Małopolskim. Szczególnie interesuje go 

wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w kontekście zachowania 

autentyzmu miejsca oraz wymiaru edukacyjnego ekspozycji. Zajmuje się 

również problematyką zarządzania publicznymi instytucjami kultury 

(zwłaszcza muzeami).  

DR HAB. ŁUKASZ GAWEŁ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z wykształcenia ekspert ds. Unii Europejskiej i spraw 

międzynarodowych. Od 2008 do 2012 roku związany z Regionalnym 

Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie, gdzie jako konsultant 

zajmował się doradzaniem w sprawach m. in. funduszy europejskich, 

prawa UE, programów unijnych. Od 2013 roku specjalista 

ds. międzynarodowych, a od 2015 roku koordynator w Regionalnym 

Ośrodku Debaty Międzynarodowej, należącym do sieci Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych. Wicedyrektor biura Federacji Regionalnych 

Związków Gmin i Powiatów RP. Zainteresowania pozazawodowe: nowe 

technologie, zwłaszcza ich społeczny wymiar. 

MARCIN GOŁĄBEK 

Z wykształcenia i zawodu menadżerka. Specjalizuje się w projektach 

współpracy międzynarodowej, zwłaszcza kulturalnej. Zawodowo 

związana ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski oraz 

Instytutem Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania 

skupiają się wokół miejsca kultury w rozwoju regionów, ekonomiki 

dziedzictwa kulturowego oraz innowacji w zarządzaniu kulturą. 

W wolnym czasie pasjonatka kultury i sztuki ludowej. 

DR ANNA GÓRAL  



 

 

 

 

Ukończył germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendysta 

Fundacji Roberta Boscha. Od 2001 roku odpowiedzialny za współprace 

międzynarodową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Małopolskiego. Ponadto społeczne jest m.in. członkiem Rady nadzorczej 

Fundacji Krzyżowa, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Towarzystwa 

Polsko Niemieckiego w Krakowie, prezesem stowarzyszenia byłych 

stypendystów Fundacji R. Boscha „Skarb”, członkiem grupy Quirittów 

Fundacji Konrada Adeauera oraz członkiem Rady Fundacji Internationaler 

Bund Polska, współorganizator konferencji Forum Bezpieczeństwa na 

Kaukazie Południowym, cyklu wystaw Pola Wstydu o łamaniu praw 

człowieka. 

RAFAŁ KOCOT 

Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej  

w Krakowie, gdzie przybliża obywatelom polską politykę zagraniczną 

oraz wzmacnia kanały współpracy pomiędzy MSZ, samorządem 

i organizacjami pozarządowymi. Koordynator pierwszej edycji Forum 

Współpracy Międzynarodowej. Socjolog, od wielu lat zaangażowany w 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. 

DARIUSZ KRUPA 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Z wykształcenie dziennikarz i kulturoznawca, od początku drogi 

zawodowej związany z sektorem pozarządowym. Pracę rozpoczął w 

Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, gdzie tworzył Dział 

Fundraisingu. Aktualnie prowadzi biuro regionalne Polskiej Akcji 

Humanitarnej w Krakowie. Koordynuje działania PAH w Krakowie i na 

południu Polski, zajmuje się fundraisingiem w regionie i pomaga 

również w tym zakresie kolegom z centrali. Pasjonuje go praca dla 

dobra. Lubi się uczyć, słuchać muzyki i pamiętać o wszystkim. 

MICHAŁ SERWIŃSKI 

Wicedyrektor Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Posiada 

wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, które zdobywał 

zarówno w pracy z samorządami, jak i w sektorze pozarządowym. Od 

15 lat zaangażowany również w działalność na rzecz Polaków na 

Wschodzie. 

BARTOSZ LIPSZYC 

Wieloletni praktyk protokołu dyplomatycznego, prowadzący 

wykładów oraz licznych szkoleń z tego zakresu. Obecnie Dyrektor 

Kancelarii Sejmiku Województwa Małopolskiego. W przeszłości był 

rzecznikiem premier Hanny Suchockiej, posłem na Sejm II kadencji, 

a także charge d’affaires Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej 

w Atenach. 

ZDOBYSŁAW MILEWSKI 


