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warsztat                              Alfabetyzacja cyfrowa Polaków 

12:00 - 13:45 Przewodniczący:  
 LECH JANISZEWSKI - Członek Zarządu Województwa  Świętokrzyskiego 
 KRZYSZTOF GŁOMB  - SMWI 

 Prelegenci 

 RYSZARD STEFANOWSKI - Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej 
Uwarunkowania realizacji programów edukacji cyfrowej mieszkańców Polski wschodniej 

 LESŁAW TOMCZAK - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i 
Politechnicznego w Opolu 
Tak szybko a tak wolno, budowa społeczeństwa informacyjnego w edukacji 

 LECH JANISZEWSKI - Członek Zarządu Województwa  Świętokrzyskiego 
Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców z perspektywy samorządu województwa 
 

Uczestnicy panelu: 
 

 JACEK WOJNAROWSKI - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
 RYSZARD STEFANOWSKI - Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej 
 MAREK KONIECZNIAK - Vulcan  
 RADOSŁAW ORYSZCZYSZYN - Uniwersytet w Białymstoku 

  

 

BIOGRAMY UCZESTNIKÓW DYSKUSJI 
 

Ryszard Stefanowski  

    

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji 
Komputerowej 

Absolwent Politechniki Poznańskiej kierunku telekomunikacja. Od 21 lat 
związany z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. Zajmuje się budową 
i wdrażaniem dużych projektów edukacyjnych dla dorosłych ze szczególnym 
uwzględnieniem rynku oświatowego i tematyki związanej z technologią 
informacyjną. Był współautorem strategii E -Wielkopolska opracowanej przez 
zespół pod kierunkiem prof. Wojciecha Cellarego i zatwierdzonej jako oficjalny 

dokument regionalny przez Sejmik Wielkopolski. Zespół, którym kieruje wdrożył szereg nowoczesnych 
rozwiązań z zakresu metod kształcenia w dziedzinie technologii informacyjnej. 

W latach 2001-2004 kierował zespołem, który w ramach programu „Intel Theach to the Future” wdrożył 
systemy klasy B2B i B2C wspomagające zarządzanie tym niewątpliwie największym pozarządowym 
programem Edukacji informatycznej dla nauczycieli w Polsce, w którym uczestniczyło ponad 68 000 osób. 
W latach 2004-2007 kierował dużymi projektami kształcenia w zakresie ICT w oświacie finansowanymi 
przez MEN. W roku 2006 zrealizował projekt szkoleń ICT dla 8700 nauczycieli a w roku 2007 trzy 
analogiczne projekty dla 18200 nauczycieli. W latach 2005-2007 kierował 8 projektami zrealizowanymi z 
funduszy EFS województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego pod wspólną nazwą 
Akademia Społeczeństwa Informacyjnego (ASI) dla 9200 pracujących, odchodzących z rolnictwa i 
bezrobotnych. Akademia Społeczeństwa Informacyjnego jest nowatorskim system kształcenia dla 
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dorosłych łącząca cechy blended learningu i indywidualnego toku nauczania, została zauważona i wybrana 
jako jeden z modelowych projektów przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2006 roku. 
 
est inicjatorem programu e-szkoła Wielkopolska, programu, który ma szansę wprowadzić wiele zmian w 
wielkopolskiej oświacie. W ramach tego programu rozpoczęły się projekty rozwijające szkoły wzorcowe 
we wszystkich powiatach Wielkopolski.  

 

Lesław Tomczak 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i 
Politechnicznego w Opolu 

Wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski, 1987, kierunek: fizyka. Studia 
podyplomowe: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, 1992, kierunek: 
informatyka. Studia podyplomowe: Kolegium Zarządzania Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach, 2002, kierunek: zarządzanie i przedsiębiorczość 

w oświacie. Dyplomowany nauczyciel. Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Społeczeństwa 
Informacyjnego, 2005-2008. 

Ukończone formy doskonalenia w zakresie: 

• informatyki na kursach specjalistycznych 480 godzin, 
• reformy systemu oświaty 80 godzin, 
• aktywne metody pracy zespołowej, 
• kurs z zakresu mierzenia jakości pracy szkół i placówek, 
• programów firmy Microsoft certyfikaty MS,  
• Ocenianie w Nowej Szkole,  
• Kurs andragogiki, 
• Prowadzenie projektów z funduszy strukturalnych, Ministerstwo Infrastruktury. 
 
Działalność z zakresie społeczeństwa informacyjnego: 
 
• Wdrażanie zastosowań Technologii informacyjnej w edukacji, 
• Stwarzanie warunków doskonalenia nauczycieli w zakresie techniki i Informatyki, 
• Opracowywanie i wdrażanie programów kursów doskonalących nauczycieli w zakresie edukacji 
informatycznej, 
• Promocja zagadnień Społeczeństwa informacyjnego w województwie opolskim, 
• Opracowanie i prowadzenie projektu „eSzkoła, szkołą z przyszłością”, 
• Prowadzenie i rozliczenie projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”(70% jst. województwa 
opolskiego), 
• Koordynator projektów: „e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”, moderator projektu „Opolski e-
rzemieślnik”, na zlecenie Ministerstwa Informatyzacji portalu regionalnego Wrota Opolszczyzny, 
„Podnoszenie kwalifikacji kadry samorządowej województwa opolskiego”. 
• Prezentacja zagadnień społeczeństwa informacyjnego w edukacji na konferencjach ogólnopolskich. 
 
Ważniejsze publikacje: 
 
• “Edukacja informatyczna – doskonalenie nauczycieli w województwie opolskim, 
• współautor książeczki Biblioteczka reformy MEN nr „O edukacja informatycznej”, 
• współautor podstaw programowych informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum – praca w zespole 
MEN ds. edukacji informatycznej 1999 r., 
• autor programu nauczania przedmiotu „Informatyka i komputeryzacja”, ZSM Opole,  
• moderator programu Balti.net na Polskę, 
• Koncepcja i założenia portalu Wrota Opolszczyzn, 
• Koncepcja projektu „eSzkoła, szkołą z przyszłością” w drodze do społeczeństwa informacyjnego, 
• Projekt „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny” od pomysłu do realizacji.  
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Lech Janiszewski 
 

 
Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego 

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Do roku 1990 pracownik 
służb technicznych w Hucie „Ostrowiec”. W latach 1990 – 194 Prezydent Ostrowca 
Świętokrzyskiego. W latach 1995 – 2000 realizator inwestycji telekomunikacyjnych 
firmy „Netia” w rejonie Ostrowca Św. W kolejnych latach dyrektor ZOZ w Ostrowu 
Św., pracownik Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św. , Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości w Sandomierzu. W latach 2006 – 2007 Wicewojewoda 
Świętokrzyski. 
 

W latach 1990 – 2006 radny miejski w Ostrowcu Św. a od 2008 roku radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego i Członek Zarządu Województwa. 
 
Żonaty, 2 dzieci. 
 
Hobby: fotografia, ozdobny ogród, turystyka, Internet. 
 
 

Jacek Wojnarowski  

 
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
  
Absolwent Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych z zakresu polityki 
gospodarczej administracji i funduszy europejskich w SGH. W latach 1990 - 2000 
dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego, w latach 2001 - 2004 organizator, Prezes i 
Dyrektor Wykonawczy Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Członek 
kuratorium Fundacji im. Schumana, członek zarządu stowarzyszenia Szkoła Liderów, 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. Prywatnie interesuje 
się problemami rozwojowymi małych miast, w szczególności historycznych i 
zabytkowych. Angażuje się we współpracę miast-ogrodów w Polsce i w Europie. 

 
 

Radosław Oryszczyszyn 

 

Asystent w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku 

Z wykształcenia jest socjologiem, aktualnie pracuje ze studentami i pisze 
doktorat na Uniwersytecie w Białymstoku (otwarty przewód doktorski 
"Problem przewidywalności zjawisk społecznych – stanowiska Neuratha, 
Poppera i Hayeka"). 
 

Prowadzi zajęcia z "Metodologii nauk społecznych" oraz "Ewaluacji projektów". Poza pracą nad 
doktoratem zajmuje się badaniami ewaluacyjnymi i monitoringiem projektów. Stale współpracuje z 
Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku. Przygotował szereg ekspertyz socjologicznych 
oraz ewaluacyjnych na potrzeby jednostek samorządowych i pozarządowych w województwie 
podlaskim. 
 
Zajmuje się badaniami społecznymi z zakresu: 

• badania opinii społecznej i preferencji politycznych 
• tożsamości regionalnej mieszkańców województwa podlaskiego 
• czynników rozwoju regionalnego, w szczególności wpływu technologii teleinformatycznych na 

rozwój terenów wiejskich 
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Marek Konieczniak 

 

Dyrektor ds. rozwoju produktów, VULCAN Sp. z o.o. 

Od ponad 20 lat zajmuje się oświatą. Pasjonat wykorzystywania technologii 
informacyjnej w nauczaniu i zarządzaniu. Doświadczenia w oświacie zdobywał 
również w Wielkiej Brytanii ucząc przez cztery lata języka angielskiego w  szkole 
językowej w Hastings. Z powodzeniem wdrożył pełny system zarządzania oświatą 
jako dyrektor liceum ogólnokształcącego. Prowadził przez okres 6 lat 
międzynarodową wymianę pomiędzy kilkunastoma szkołami z Anglii, Niemiec i 
Francji opierając dużą część projektu o wspólną pracę szkół z wykorzystaniem 

komputerów i Internetu. Przez 7 lat pracował na stanowisku dyrektora oddziału firmy VULCAN w 
Katowicach.  Specjalizował się we wdrażaniu systemu zarządzania oświatą na szczeblu jednostek 
samorządu terytorialnego. Wypracował skuteczną metodologię wdrożeń w samorządach w województwie 
śląskim, jak również i w Polsce. Obecnie pełni funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rozwój produktów w 
firmie VULCAN. 

 


