Prelegenci konferencji
„ProGRAmowanie Rozwoju – więcej niż technologie”

dr hab. Michał Kaczmarczyk - rektor Prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, politolog, literaturoznawca
i komunikolog. JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego z 2004 roku. W 2006 roku uzyskał stopień doktora w zakresie nauki o literaturze,
zostając najmłodszym doktorem nauk humanistycznych w Polsce. Od 2004 jest pracownikiem naukowodydaktycznym WSH. W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Członek Towarzystwa
Literackiego im. Adama Mickiewicza, współpracownik Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia
Dąbrowskiego oraz Klubu Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego im. Jana Przemszy-Zielińskiego. Autor
kilkudziesięciu medioznawczych publikacji naukowych, w tym dwóch monografii i trzech podręczników.
Redaktor naczelny półrocznika „Problemy Komunikacji Społecznej”. Laureat Stypendium Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu (dwukrotnie), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych
młodych naukowców oraz Stypendium Województwa Śląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych. (przybycie potwierdzone)
dr inż. Witold Krieser - wykładowca akademicki, nauczyciel przedmiotów zawodowych. Legitymuje się
tytułem doktora nauk technicznych uzyskanego na Politechnice Śląskiej w zakresie automatyki i robotyki.
Wieloletni egzaminator ECDL, CKE oraz ekspert MEN w programie POWER. Jest autorem podręczników do
kwalifikacji w zawodzie Mechatronika oraz publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Właściciel firmy Energowitnet, w ramach której realizuje projekt ROBOBOBO czyli nauczanie projektowania
i budowania robotów dla dzieci i młodzieży, projekt ROBOINFORMATYKA, czyli nauczanie programowania
dla dzieci i młodzieży oraz projekt drukowanyswiat3d szkoląc w zakresie druku 3d. Za swoje działania
w szczególności w dziedzinie edukacji firma została czterokrotnie z rzędu nominowana do Nagrody
Gospodarczej Prezydenta Miasta Bytomia. Odznaczony nagrodą Menadżera Roku 2016 przez Prezydenta
Miasta Bytomia. Dodatkowo za działalność edukacyjną w Plebiscycie Dziennika Zachodniego w 2016 roku
został Człowiekiem Roku Bytomia, oraz zajął drugie miejsce jako Człowiek Roku 2016 województwa
Śląskiego (przybycie potwierdzone)
Bartosz Pleban - wieloletni pracownik akademicki. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły oraz
stowarzyszenia Mensa. Autor przeszło 30 publikacji naukowych z zakresu informatyki ekonomicznej,
zastosowania multimediów i bezpieczeństwa IT. Trener z zakresu zastosowań multimediów oraz
cyberbezpieczeństwa w edukacji. Egzaminator, szkoleniowiec i propagator certyfikatów ECDL (przybycie
potwierdzone)
Wojciech Kolarz - absolwent Politechniki Śląskiej (wydz. Mechaniczny Energetyczny). Ukończył m. innymi
studium pedagogiczne, studia podyplomowe z zakresu Informatyki i Technologie Informacyjnej
w Dydaktyce oraz studia podyplomowe: Fizyka. Od 1997 r. nauczyciel, a od 2001 r. dyrektor Zespołu Szkół
SRKAK w Chorzowie. Egzaminator ECDL i ECDL-Advanced. Prowadzi również ćwiczenia z przedmiotu
technologie informacyjne oraz laboratorium fizyki na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Orędownik
wykorzystania ICT w dydaktyce. Inne zainteresowania zawodowe to elektronika i robotyka (przybycie
potwierdzone)

Beata Matuszek - była dziennikarka (tradycyjnycyh i internetowych) mediów lokalnych oraz ogólnopolskich.
Od wielu lat związana z trzecim sektorem m.in. jako specjalistka od budowania strategii komunikacji
i promocji oraz fundraisingu. Doradczyni mobilna programu Nowe Technologie Lokalnie. Wieloletnia
koordynatorka projektów NGO (m.in. Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności). Prowadzi
szkolenia z wykorzystywania narzędzi ICT w organizacjach pozarządowych oraz w instytucjach publicznych.
Ukończyła komparatystykę na UJ oraz komunikację społeczną na UŚ (przybycie potwierdzone)
Anna Omilianowska – pedagog specjalny, terapeuta, oligofrenopedagog, nauczyciel nauczania
wczesnoszkolnego. Lider WDN, edukator wydawnictwa pedagogicznego, założyciel i pomysłodawca
Centrum Edukacyjnego – Unikalna Czasoprzestrzeń Edukacyjna. Jest autorką programów i innowacji
pedagogicznych do edukacji wczesnoszkolnej oraz scenariuszy programów unijnych. Autorka „Kuferka
Matematycznego” i trener narzędzi TOC.
Izabela Rusin – dyrektor Działu Projektów Wyższej Szkoły Humanitas, autorka koncepcji projektu „Eksperci
Programowania”. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ukończyła studia podyplomowe
z zakresu Zarządzania projektem europejskim oraz Psychologii w biznesie. Wieloletni trener i doradca
z zakresu pozyskiwania środków i realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
Pomysłodawczyni licznych projektów dedykowanych placówkom oświatowym oraz projektów
innowacyjnych. Ekspert z zakresu analizy i oceny wniosków z ramienia Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. (przybycie potwierdzone)
Katarzyna Korbiel - specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współtwórczyni projektu „Eksperci
Programowania”. Absolwentka chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
ukończyła studia podyplomowe Audyt energetyczny budynków na Politechnice Krakowskiej. W swoim
dorobku zawodowym posiada doświadczenie pedagogiczne jako nauczyciel w gimnazjum, liceum
i wykładowca akademicki oraz wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych (przybycie
potwierdzone)
Katarzyna Michałek-Jung - specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współtwórczyni projektu
„Eksperci Programowania”. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk Społecznych. Wykładowca
akademicki, posiada uprawnienia pedagogiczne i trenerskie. Prowadziła wiele szkoleń dla dzieci, młodzieży,
studentów i dorosłych. Koordynowała projekty unijne skierowane do dzieci, młodzieży i nauczycieli. Twórca
planszowych i komputerowych gier edukacyjnych (przybycie potwierdzone)
Elżbieta Bowdur - Nauczyciel dyplomowany z zakresu nauczania zintegrowanego i informatyki. Prowadzi
szkolenia, kursy oraz ćwiczenia z technologii informacyjnej na studiach podyplomowych dla nauczycieli. Jest
autorką podręcznika aplikacji użytkowych, współautorem kursu ECDL w wersji elektronicznej.
Współredaguje między innymi multimedialne podręczniki do nauczania zintegrowanego oraz poradniki
metodyczne dla wydawnictwa WSiP. Egzaminator ECDL Core, E Citizen oraz Advanced. Śląski Koordynator
ECDL, Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (przybycie potwierdzone)

