
 

Życiorys 

 

 

1. Nazwisko: Kosiński  

2. Imiona: Tomasz, Józef  

3. Data i miejsce urodzenia: 04.08.1970  r., Kielce 

4. Kontakt: 

- Adres: ul. Przemysłowa 33, 25-660 Kielce 
- Tel. +48 504 298 333 
- E-mail: tomasz@kosinski.pl 
- FB: kosinski.t (Tomasz Kosinski) 
- Skype: kosinski.tomasz 

 
5. Narodowość: polska  

6. Wykształcenie: wyższe 

Nazwa uczelni i data ukończenia Uzyskany stopień lub dyplom 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Wydział 
Zarządzania i Administracji - ukończony 
w 1997 r.  

Licencjat: zarządzanie i marketing 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Wydział 
Zarządzania i Administracji - ukończony 
w 1996 r. 

Magister politologii i nauk społecznych 

 
7. Kursy, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne itp.: 

Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń, kursów i konferencji, w tym. m.in. organizowanych przez 
firmy zagraniczne, jak Neuman Institute, Canadian Institute, Educluster Finland. 
Wybrane: 

- Ukończony kurs i egzamin dla Kandydatów na członków do rad nadzorczych, Forum 
Pracodawców, 2003 

- Uczestnik szkoleń i laureat nagrody Polsko-Flamandzkiego Programu Wspierania Małej i 
Średniej Przedsiębiorczości PLATO STAROPOLSKA zorganizowanego przez Izbę 
Handlowo-Przemysłową Okręgu Halle-Vilvoorde z Belgii, Staropolską Izbę 
Przemysłowo-Handlową oraz Centrum Euro-Info w Kielcach przy wsparciu Rządu 
Wspólnoty Flamandzkiej, 2005 

- Udział w misji gospodarczej PASSIVHAUS  w Monachium w ramach projektu „Sieć 
Współpracy "INREGIS" - Innowacyjny Rozwój Regionu Świętokrzyskiego” 
realizowanego przez ŚCITT, 2-5.12.2007 

- Wizyta studyjna w Educluster Finland w ramach projektu „Perspektywy RSI 
Świętokrzyskiego” (I etap) realizowanego przez ŚCITT, 2008 

-  „Zasada równości kobiet i mężczyzn w projektach EFS”, ŚCITT, 2010 
-  „Lider Innowacji” w ramach projektu „Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych 

narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale 
wzrostu”, Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach, X 2012 r.  

mailto:tomasz@kosinski.pl


- Wizyta studyjna w Brukseli w ramach projektu „Europejskie Partnerstwa innowacji – 
perspektywa rozwoju dla Regionu Świętokrzyskiego”, Instytut Konsultantów 
Europejskich w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskiego” (III etap) 
realizowanego przez ŚCITT, 27-29.08.2012 r., 

- Indywidualna wizyta studyjna w Wiedniu w Hub Vienna w ramach projektu 
„Perspektywy RSI Świętokrzyskiego” (III etap) realizowanego przez ŚCITT, 2012 

- Wizyta studyjna w Bawarii w ramach projektu „Dni Regionu” realizowanego przez 
Społeczny Instytut Ekologiczny w Warszawie z programu Gruntvig, IX 2013 

 
8. Języki obce: angielski – dobrze, rosyjski – dobrze, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, 

filipiński (tagalog) – słabo . 

   
Posiadane certyfikaty językowe:  

- angielski - TOIEC poziom C1 (2010, 2015),  
- angielski LCCI (2011) 

 
9. Członkostwo w organizacjach zawodowych i społecznych:  

- Współzałożyciel Spółdzielni Socjalnej "Clean Space" (Członek Zarządu 2013-obecnie) 
- Inicjator Federacji i Klastra „Forum Wiedzy” (Prezes Zarządu 2011-2018) 
- Fundator Fundacji „Regionalis” (Prezes Zarządu 2006-obecnie) 
- Członek Stowarzyszenia Forum Pracodawców (1998-2003) 
- Członek Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (2004-2014),  
- Członek Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (2002-

obecnie),  
- Członek Założyciel Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” (2008-2015), Członek 

Zarządu w latach 2008-2014, 
- Członek Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa” w Kielcach (2007-

2010, Członek Zarządu – 2007/2008, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 2008/2009) 
- Członek Nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy AK Koło nr 1 w Kielcach (od 

2008) 
- Członek Towarzystwa National Geographic (2002-obecnie) 
- Założyciel i Prezes Klubu Globtroterów Tramper (2009-obecnie) 

 
10. Inne umiejętności:  

- kierowanie własną firmą,  
- zakładanie i kierowanie fundacją, federacją i izbą gospodarczą, 
- tworzenie klastrów i partnerstw sieciowych, 
- organizacja i kierowanie projektami szkoleniowymi, 
- pisanie wniosków aplikacyjnych oraz rozliczanie projektów krajowych i europejskich 

(POKL 7.2.2, 7.2.1, 9.2, 9.1.2, FIO, FOP, programy ministerialne, samorządowe i inne), 
- zarządzanie oddziałem ogólnopolskiej firmy dystrybucyjnej, 
- opracowanie projektu, wdrożenie, nadzór nad budową i zarządzanie ośrodkiem 

wypoczynkowym za granicą (Filipiny), 
- zakładanie korporacji za granicą (Filipiny), 
- opracowywanie biznesplanów i analiz finansowych, 
- tworzenie grup handlowców i kierowanie takimi grupami,  
- prowadzenie szkoleń i konferencji, 
- organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych, 
- działalność wydawnicza, 
- kierowanie redakcją czasopism regionalnych i współpraca z publicystami, instytucjami 

kultury, artystami, 
- projektowanie graficzne, webdesign, skład i makietowanie czasopism, 

https://www.facebook.com/pages/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-Socjalna-Clean-Space/543635279016675


- obsługa komputera w środowisku Windows: Office, Corel Draw, Corel Photopaint, 
Photoshop, CMS, Moodle 

- obsługa urządzeń biurowych, w tym faksu, skanera, urządzeń wielofunkcyjnych i 
kserokopiarki, a także maszyny do druku cyfrowego Xerox Work Centre M24, 

- fotografia analogowa i cyfrowa oraz filmowanie. 
            
11. Doświadczenie zawodowe: 

 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

Od IX.2017 r. do 
chwili obecnej 

Puerto Princesa, 
Palawan, Filipiny 

Arkadia Eco Tourist 
Corporation 

Director 

Opis obowiązków:  

- Nadzór nad funkcjonowaniem ośrodka turystycznego Arkadia Beach Resort oraz jego rozwój 

- Promocja oraz kontakt z portalami noclegowymi  

- Poszukiwanie i rozliczanie inwestorów 

 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

Od I.2006 r. do 
chwili obecnej 

Kielce Fundacja „Regionalis” Fundator / Prezes Zarządu 
Fundacji 

Opis obowiązków:  

- Realizacja celów statutowych Fundacji (praca społeczna) 

 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

Od 01.09.2012 r. 
do 31.07.2014 

Kielce Fundacja „Regionalis” Kierownik Projektu 

Opis obowiązków:  

- Zarządzanie Projektem „Czas na lepsze jutro 2” z Poddziałania 9.1.2 POKL 

 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

Od III.2011 r. do 
31.10.2012 

Kielce Fundacja „Regionalis” Kierownik Projektu 

Opis obowiązków:  

- Zarządzanie Projektem „Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy” z Poddziałania 7.2.2 POKL 

 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

Od VII 2008 r. do 
VII 2009 r. 

Kielce Instytut Innowacji i 
Biznesu 

Kierownik Projektu 

Opis obowiązków:  

- Zarządzanie Projektem „Pierwszy krok na rynek pracy” z Poddziałania 7.2.1 POKL 

 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

Od XI.1999 r. do 
2017 

Kielce Agencja Reklamowo-
Wydawnicza 
„Mediateka” 

Dyrektor Generalny – właściciel 

Opis obowiązków:  
- Zarządzanie firmą, obsługa kluczowych klientów, planowanie strategiczne 

 



Data Miejscowość Firma Stanowisko 

Od IX.1999 r. do 
III.2000 r. 

Kielce Wydawnictwo Jezierski 
– redakcja „Anonse” 

Specjalista ds. reklamy 

Opis obowiązków:  

- Obsługa klientów, budowa sieci dystrybucji, pozyskiwanie zleceń reklamowych 

 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

III- X.1999 r. Kielce Wydawnictwo Bogart Specjalista ds. reklamy 

Opis obowiązków:  

- Stworzenie działu marketingu i kierowanie grupą kilkunastu konsultantów ds. reklamy 

 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

Od XI.1996 r. do 
XII.1998 r. 

Kielce, Łódź, Radom, 
Warszawa, 
Wrocław, Opole 

Kolporter S.A - Dyrektor Oddziału w  

  Opolu 

- Kierownik ds. logistyki 

- Specjalista ds. logistyki 

- Konsultant ds. kolportażu                               

Opis obowiązków:  

- zarządzanie oddziałem firmy z personelem ok. 70 osób 

- rozbudowa sieci dystrybucji  

- działalność marketingowa 

- nadzór nad logistyką i dystrybucją prasy (ok. 900 punktów) 

- nadzór nad wszystkim działami, w tym handlowym, marketingu, finansowym. 

 

12. Edukacja, szkolenia, konsulting, coaching, zarządzanie projektami, działalność 

ekspercka, doradztwo: 

- Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego z przedmiotu 
„Podstawy przedsiębiorczości i innowacji” na kierunku Doradztwo zawodowe i 
personalne, w ramach projektu „Edukacja na rynku pracy” z Poddziałania 4.1.1 POKL 
realizowanego przez GTK i UJK w Kielcach (2011-2013), 

- Moderator i wykładowca na kilkunastu konferencjach i seminariach krajowych i 
zagranicznych m.in. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna – stan aktualny 
i perspektywy rozwoju” (V 2010, organizacja: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój), 
„Inkubator społecznej przedsiębiorczości narzędziem promocji ekonomii 
społecznej w województwie świętokrzyskim” (VI-X 2010, organizacja: Świętokrzyskie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.), 

- Moderator debaty „Współpraca międzynarodowa w III sektorze”  zorganizowanej 
przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach działający przy 
Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Federację Forum 
Wiedzy przy wsparciu finansowym MSZ (X 2013), 

- Pomysłodawca i organizator kilkudziesięciu projektów kulturalnych i edukacyjnych, 
warsztatów, konkursów, plebiscytów, konferencji, festiwali, przeglądów przy 
współpracy i przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta Kielce (2000-2014), 



- Autor i Kierownik Projektu „Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy” realizowanego 
przez Fundację „Regionalis” w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i 
Transferu Technologii sp. z o.o  (Lider Projektu) z Poddziałania 7.2.2 POKL (2011-2012), 

- Koordynator Projektu i organizator szkoleń Warsztaty ICT „Internet – źródłem 
informacji, rozwoju osobistego i zawodowego” realizowanych przez Fundację 
„Regionalis” w partnerstwie z Instytutem Innowacji i Biznesu w ramach projektu 
„Akademia – program rozwojowy dla szkół zawodowych z powiatu 
sandomierskiego” z Działania 9.2 POKL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia 
zawodowego” (2010-2011), 

- Autor projektu, ekspert i moderator szkoleń w Projekcie „Akademia Inicjatyw 
Społecznych” realizowanym przez Fundację „Regionalis” ze środków Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej z PO FIO, Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w 
dobrym państwie, Obszar wsparcia 1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych, 
(2009), 

- Koordynator Projektu i organizator szkoleń „Wykorzystanie Internetu w procesie 
edukacji” realizowanych przez Fundację „Regionalis” w partnerstwie z Instytutem 
Innowacji i Biznesu w ramach projektu „Akademia Rozwoju Kariery – nowoczesny 
program doradztwa edukacyjno-zawodowego” z Działania 9.2 PO KL „Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego” (2008-2009), 

- Kierownik Projektu i organizator „Warsztatów doskonalenia umiejętności społecznych” i 
„Szkoleń z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy” w ramach Projektu 
„Pierwszy krok na rynek pracy” realizowanego przez Instytut Innowacji i Biznesu i 
Fundację „Regionalis” ze środków POKL Poddziałanie 7.2.1 (2008-2009), 

- Koordynator Projektu „Spodziemia” realizowanego przez Fundację „Regionalis” ze 
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
(2008), 

- Ekspert i trener szkoleń „Współpraca sieciowa” akredytowany przez PARP w 
ogólnopolskim projekcie „Turystyka – wspólna sprawa” realizowanym przez DGA i 
ROTWŚ z SPO RZL Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (2007), 

- Członek Grupy Inicjatywnej, uczestnik i konsultant Projektu „Centrum Nordyckie” 
finansowanego ze środków ZPORR (2009, realizacja: ŚCITT), 

- Członek Grupy Inicjatywnej klastra „Grono Targowe Kielce” (2006-2008) i Członek 
Zarządu Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” (2008-2014), 

- Ekspert w ramach projektu „Kręgi Innowacji - Rozwój zintegrowanych narzędzi 
wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale 
wzrostu”, w Kręgu Innowacji - Branża Targowo – Kongresowa (BTK) realizowanego 
przez Grono Targowe Kielce (Partner) i Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego (Lider), Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, 
Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji POKL 
(2011-2012), 

- Ekspert spotkań panelowych i trener szkoleń „Podstawy marketingu” w ramach projektu 
„Edukacja na rynku pracy” z Poddziałania 4.1.1 POKL realizowanego przez GTK i UJK w 
Kielcach (2011-2013), 

- Ekspert w projekcie „Twój startup” realizowanym przez Kielecki Park Technologiczny 
w Kielcach (2014), 

- Ekspert w projekcie „Foresight – Priorytetowe technologie dla zrównoważonego 
rozwoju województwa świętokrzyskiego" realizowanego przez Politechnikę 
Świętokrzyską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego z Działania 1.4. 
"Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką" (2007) 

-  „Tworzenie partnerstw i sieciowanie” – szkolenia i doradztwo (DDB MM, 2012), 
- „Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków europejskich” – szkolenia i 

doradztwo (DDB MM, 2010-2011), 



- Trener szkoleń „Budowanie pozytywnego wizerunku/marki firmy” w ramach projektu 
"Profesjonalny pracownik hotelowy" realizowanego przez Grono Targowe Kielce (VI 
2014-V 2015), 

- Trener szkoleń „Nowa perspektywa finansowa 2014-2020” dla Fundacji im. Hetmana 
Jana Tarnowskiego z Tarnowa (VI 2014), 

- Trener szkoleń m.in. z: przedsiębiorczości, kultury zawodu, savoir vivre w biznesie, 
rozwiązywania sytuacji konfliktowych w firmie, kreowania wizerunku firmy, pracy 
zespołowej, zarządzania czasem, etyki biznesowej, obsługi klientów, zarządzania 
zespołem w ramach projektu „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce” z 
Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL 
realizowanym przez ŚCITT w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach, 
Fundacją Centrum Europy Lokalnej w Kielcach oraz  Europäische Zentrum  für 
Erneuerbare Energie z Güssing w Austrii  (2014), 

- Trener szkoleń „Leadership” w ramach projektu „Przedsiębiorczy student na rynku 
pracy” z Poddziałania 4.1.1 POKL realizowanego przez GTK i UJK w Kielcach (2014), 

- Trener szkoleń dla NGOs z marketingu, promocji i PR w ramach projektu 
„Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego”, realizowanego przez 
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, współfinansowanego z EFS w ramach Poddziałania 
5.4.2 POKL (2012), 

- Trener szkoleń i autor publikacji w ramach projektu „Sieć wsparcia partycypacji 
kobiet na terenach wiejskich” realizowanego przez Społeczny Instytut Ekologiczny, 
Fundację Regionalis i Stowarzyszenie Stella, z programu FOP przy wsparciu Szwajcarii w 
ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej (2012-2014), 

- Trener szkoleń „Przedsiębiorczość praktyczna” w ramach projektu „Czas na lepszy 
start” z POKL 9.1.2 realizowanego przez Fundację „Regionalis” (2012-2014), 

- Trener szkoleń w tematach „Wprowadzenie do marketingu”, „Reklama”, „Public 
Relations”, Internet jako forma przekazu reklamowego” w ramach  projektu „Szkolenia 
drogą do kariery” realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z 
POKL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji 
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (2012),  

- Trener szkoleń tradycyjnych i e-learningowych w temacie „Marketing i działania 
promocyjne” w ramach Projektu „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości” 
realizowanego przez Grono Targowe Kielce z Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i 
potencjału administracyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób 
pracujących”, Poddziałanie 2.2.1 „”Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje 
wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności POKL (2011-2012), 

- Trener szkoleń „Marketing i promocja”, „Telemarketing”, „Negocjacje” w ramach 
projektu „Przedsiębiorczy student” realizowanego przez GTK z Poddziałania 8.2.1 
„Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” POKL (2011), 

- Trener szkoleń „Współpraca i partnerstwa podmiotów społecznych” w ramach projektu 
„Inkubator społecznej przedsiębiorczości narzędziem promocji ekonomii 
społecznej w województwie świętokrzyskim” z Poddziałania 7.2.2 POKL 
realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z 
o.o. (2010-2011), 

- Trener szkoleń „Marketing i negocjacje” w ramach projektu „Innowacyjna firma” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Poddziałania 8.2.1 POKL 
(2011), 

- Trener szkoleń z zakresu „Marketing i promocja” w projekcie „Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości” realizowanym przez Izbę Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” z 
ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” PO 
KL (2010), 

http://fundacjatarnowskiego.pl/
http://fundacjatarnowskiego.pl/


- Trener szkoleń „Budżet i pisanie CV” w projekcie „Jestem kobietą – to mój kapitał” 
realizowanym przez Fundację Efekt Motyla w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL (2010) 

- Trener szkoleń „Perspektywa finansowa 2007-2013 – podstawowe założenia” (DDB 
MM, 2007-2008), 

- Trener szkoleń „Instrumenty inżynierii finansowej Unii Europejskiej w okresie 
programowania 2007-2013” (DDB MM, 2008-2009), 

-  „Biznesplan” – szkolenia i doradztwo (DDB MM, 2007), 
- Trener szkoleń „Marketing i promocja” w projekcie „Kielce – dobre miejsce na Twoją 

firmę” realizowanym przez Dom Doradztwa Biznesowego z Działania 2.5 ZPORR 
„Promocja przedsiębiorczości” (2006), 

- Trener szkoleń „Marketing i promocja” w projekcie „Twoja firma – Twoja przyszłość” 
realizowanym przez Dom Doradztwa Biznesowego z Działania 2.5 ZPORR „Promocja 
przedsiębiorczości” (2006),  

- Doradca w projekcie „Instrumenty inżynierii finansowej w latach 2014-2020” – 
(DDB MM, 2013-2014), 

- Uczestnik Projektu „Rozwój sieci współpracy i wymiany innowacji w klastrze Grono 
Targowe Kielce”, realizowanego przez GTK w ramach ZPORR (2009), 

- Uczestnik i konsultant Projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I Etap) z 
Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (2008-2009). 

 
13. Działalność  autorska, redaktorska, dziennikarska i wydawnicza: 

- Autor publikacji na temat dawnej Słowiańszczyzny: Rodowód Słowian (2017), 
Słowiańskie skarby. Tajemnice zabytków runicznych z Retry (2018), Runy słowiańskie 
(2019), Bogowie Słowian (2019), Wiara Słowian (premiera 15 kwietnia 2020), 

- Pomysłodawca, administrator i redaktor strony Slavia-Lechia.pl,  
- Wydawca i redaktor naczelny czasopism regionalnych „Dedal” (2004-2008) i „Nasza 

Baba Jaga” (2003-2009) 
- Wydawca i redaktor publikacji regionalnych, m.in. „Informator Miejski – Kielce”, „500 lat 

Ćmielowa”, „Kielce. Miasto Legionów” 
- Pomysłodawca i twórca portalu regionalnego www.i-kielce.pl (od 2000 – 2011) 
- Autor artykułów i fotografii publikowanych w takich mediach jak „Aktualności 

Turystyczne”, „Dedal”, „Nasza Baba Jaga”, „Echo Dnia”, „Gazeta Wyborcza”, „Super 
Express”, portal www.wici.info, portal www.i-kielce.pl, http://slavia-lechia.pl   
 

14. Aktywność społeczna: 

- Członek Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach (2012-2014) 
- inicjator i Prezes Zarządu Federacji „Forum Wiedzy” (od 2012-obecnie), 
- założyciel i Prezes Zarządu Fundacji „Regionalis” (od 2006-obecnie), 
- członek Grupy Inicjatywnej Klastra Targowego i Członek Zarządu Izby Gospodarczej 

„Grono Targowe Kielce” (od 2007-2014), 
- Członek Zarządu (2007) i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (2008) Federacji 

Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”, 
- członek Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (od 2002-2014),  
- członek Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (od 

2003-obecnie), 
- inicjator, organizator i Prezes Klubu Globtroterów „Tramper” (2011-obecnie) 
- pomysłodawca, wydawca i redaktor naczelny „Dedala” (2004-2009),  
- pomysłodawca, wydawca i pierwszy redaktor naczelny „Naszej Baby Jagi” (2003-2008), 
- pomysłodawca i koordynator programu pn. „Świętokrzyskie Dni Kupały” (2004-2009), 

wyróżnionego prestiżowym Certyfikatem POT dla markowych produktów turystycznych 
(2006), 

- pomysłodawca i organizator Plebiscytu „W Labiryntach Sztuki” (2005-2008), 

http://www.i-kielce.pl/
http://www.wici.info/
http://www.i-kielce.pl/
http://slavia-lechia.pl/


- inicjator wyróżnień „Mecenas Kultury Świętokrzyskiej” (2005-2010) i Medali „Gloria 
Regionalis” (2008), 

- twórca i organizator Festiwalu Sztuki Współczesnej „Człowiek i jego sztuka” (2006-
2014), w tym m.in. kieleckiej edycji Galerii Bezdomnej (2006), 

- pomysłodawca i organizator Festiwalu Kultury Słowiańskiej „Slavia” (2008-2011), 
- organizator imprez tematycznych pn. „Niedziela w parku” (2007-2011), „Namiot 

Sztuki” (2010-2011) oraz „Świętojanek” (2004-2011), 
- organizator plebiscytu dla nauczycieli „Szkolne Drogowskazy” (2005, 2006), 
- pomysłodawca i współorganizator Prezentacji Młodej Sztuki „Spodziemia” (2008-

2014), 
- inicjator powstania Galerii „Myjnia” i „Kamiennych Kręgów” w Bazie Zbożowej w 

Kielcach (2008-2011), 
- pomysłodawca oraz organizator konkursów, akcji i wystaw fotograficznych m.in. „Nasze 

Kielce”, „Sacrum i profanum w obiektywie”, „Człowiek i jego sztuka”, „Galeria 
Bezdomna”, „Portret Kielczan” (2002-2011), 

- pomysłodawca i organizator wielu wycieczek krajoznawczych, szkoleń, warsztatów i 
konkursów dla młodzieży: graficznych, literackich, dziennikarskich, plastycznych, 
tanecznych min. „Zostań poetą”, „Ołówkiem i myszką”, „Rzeźba w przestrzeni 
miejskiej”, „Baza Studio Dance”, „Zimowa Akademia Sztuki”, Ferie z Młodą Sztuką”, 
„Zrób swojego Dziwnoluda”, „Międzynarodowych warsztatów kreatywnych - 
Exchanges”, „Świętokrzyska Szkoła Tradycji” (2006-2014). 

 
15. Nagrody i wyróżnienia: 

- laureat Nagrody Prezydenta Kielc II stopnia za upowszechnianie kultury (2008) 
- laureat Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (2007) 
- medal „Z okazji XV-lecia Koła nr 1 ŚZŻAK w Kielcach” (2007) 
- medal „Dla tych co odbudowywali Pomnik Niepodległości” (2006) 
- laureat Wyróżnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (2006) 
- laureat I Nagrody w kategorii: kreatywność w ramach Polsko-Flamandzkiego Programu 

Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości PLATO STAROPOLSKA 
zorganizowanego przez Izbę Handlowo-Przemysłową Okręgu Halle-Vilvoorde z Belgii, 
Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Centrum Euro-Info w Kielcach przy 
wsparciu Rządu Wspólnoty Flamandzkiej (2005) 

- tytuł „Mecenas Miasta Opola” (1997) 
 

16. Zainteresowania: 

- podróżowanie (odwiedzenie 110 krajów na 6 kontynentach) – ukończony Kurs Pilotów 
Wycieczek Zagranicznych (2012), turystyka aktywna, autotoury (prawo jazdy kat. B) – 
inicjator i organizator Klubu Globtroterów Tramper, Grupy Kielce na portalu 
www.couchsurfing.org, Grupy Tramper na Facebooku,  

- prowadzenie amatorskich i niezależnych badań zachowań społecznych, zwolennik 
metody obserwacji uczestniczącej Bronisława Malinowskiego, pasjonat etnologii, 
antropologii kultury i religioznawca, 

- pływanie i nurkowanie - członek Klubu Nurkowego Manta (uprawnienia nurkowe 
AOWD Padi Certificate + Rescue Diver + EFR + Nitrox + SDI Deep Diver + Dry Suit Diver),  

- żeglarstwo (patent żeglarza jachtowego, Klub Żeglarski Bryza), 
- fotografia - uczestnik i organizator kilkunastu wystaw, akcji i konkursów 

fotograficznych, wyróżniony m.in. dyplomem ZPAF w konkursie „Świętokrzyskie w 
obiektywie”; zdjęcia publikowane m.in. w "Życiu Warszawy", "Aktualnościach 
Turystycznych", "W Górach", "Pulsie Biznesu", "Gazecie Wyborczej", "Echu Dnia", "Naszej 
Babie Jadze", "Dedalu", w portalach regionalnych www.nasze.kielce.pl, 
www.naszekielce.com i www.wici.info oraz w publikacjach książkowych i 
wydawnictwach promocyjnych; autor fotogalerii na wielu portalach internetowych, 

http://www.couchsurfing.org/
http://www.nasze.kielce.pl/


- film - juror w konkursach filmowych (WDK w Kielcach), patron przeglądów filmowych 
(Off  Cinema w WDK w Kielcach), amator twórczości m.in. Grupy Monty Pythona, Woody 
Allena, Stanleya Kubricka, Quentina Tarantino i kina niezależnego, 

- regionalia - redaktor i wydawca wielu publikacji (m.in. „Informator Kielce”, „500 lat 
Ćmielowa”, „Kielce WWW Sieci”, „Kielce. Miasto Legionów”) i czasopism regionalnych 
(„Nasza Baba Jaga”, „Dedal”), promocja regionu i miasta, popularyzacja idei regionalizmu, 
patriotyzm lokalny i narodowy, zwolennik zasady „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, 

- muzyka – miłośnik muzyki wszelakiej, niegdysiejszy członek zespołu „Bez znaczenia”, 
juror w dorocznym Przeglądzie Twórczości Jacka Kaczmarskiego organizowanym przez 
WDK w Kielcach, 

- Internet - twórca i administrator wielu stron internetowych oraz funpage’y na portalach 
społecznościowych, obecnie redaktor m.in. strony Slavia-lechia.pl 

 
 

 
 


