
O PRELEGENTACH/DODATKOWE INFO O WYSTĄPIENIACH:
Blok nr 1: Motywacja (blok w j. angielskim) 10:30 – 13:00
1. Gretchen Franke
Zastępca  attache  prasowego  przy  Ambasadzie  USA  w  Warszawie.  Dorastała 
w Anglii, Iranie oraz Arabii Saudyjskiej. W służbie dyplomatycznej od 2009 roku. 
Przebywała na placówce, m.in. w Meksyku i Panamie.  Wcześniej pełniła funkcję 
dyrektora  biznesowego w National  Geographic  (National  Geographic  Society’s 
International Publishing division).
“Passion,  Inspiration,  Motivation:  Striving  to  Live  Your  Best  Life”  –  wykład 
inauguracyjny
2. Magdalena Zawadzka
Nauczyciel,  trenerka,  coachem  i  tłumacz.  Na  co  dzień  uczy  j.angielskiego, 
prowadzi  szkolenia  i  warsztaty  dla  nauczycieli.  Interesuje  się  najnowszymi 
trendami  w  nauczaniu,  kreatywnością,  procesem uczenia  się  z  motywacyjnego 
punktu  widzenia,  zmianami  w  języku  oraz  uczeniem  języka  poprzez  sztukę, 
literaturę i kulturę. 
‘Motivation exists,   but it has to find you working  .’   (“Motywacja istnieje tylko musi   
nas zastać przy pracy.”)
„Pablo Picasso powiedział kiedyś, że inspiracja istnieje, tylko musi nas zastać przy 
pracy.  Ta  sama  zasada  dotyczy  motywacji.  W trakcie  mojej  sesji  pokażę  jak 
możemy  motywować  siebie  i  innych  –  prywatnie  i  zawodowo.  I  opowiem  o 
projekcie, który jest źródłem inspiracji dla mnie i moich przyjaciół od ….. 20 lat” – 
Magda o swojej prezentacji.

3. Vanessa DeWig: 

Amerykanka,  która  zamieniła  Chicago  na  Radom Ukończyła  antropologię 
na  uniwersytecie  w  Illinois/Chicago.  Dyplomowany  nauczyciel  j.  angielskiego 
jako języka obcego. Edukator z zawodu i z zamiłowania. Bywa bardziej polska 
niż nie jeden Polak 

‘  How to stay motivated and push forward while living life as an outsider’ (“Jak   
pozostać zmotywowanym i iść na przód będąc outsiderem”)        

Jak to jest mieszkać za granicą? Część z nas idealizuje życie poza swoją ojczyzną 
i  w swoich opowieściach pomija  trudności  oraz wyzwania z  jakimi przychodzi 
się  mierzyć  żyjąc  w  obcym  kraju.  Podczas  wystąpienia  Vanessa  podzieli 
się z publicznością swoją historią outsidera i opowie co pozwoliło jej utrzymać 
motywację do działania i przekuć słabości w siłę. 



4. Renata Berryman 
Pasjonatka  nauczania  i  edukator  z  ponad  dziesięcioletnim  doświadczeniem 
w  Polsce  i  Wielkiej  Brytanii.  Regularnie  uczęszcza  na  konferencje  językowo 
psychologiczne,  podczas  których  spotyka  się  z  nauczycielami  i  edukatorami 
oraz  sama  występuję  jako  trener  Cambridge  University  Press.  Renata  uwielbia 
się rozwijać , a także obserowować postępy swoich podopiecznych. 
‘  T.O.G.E.T.H.E.R.       Empathy  and  motivation  in  a  workplace.’    (“R.A.Z.E.M.   
Empatia i motywacja w miejscu pracy.”)
Pracujemy w różnych miejscach, jednakże, w większości miejsc pracy jesteśmy 
wśród ludzi, współpracujemy z nimi na co dzień. Jak z nimi się porozumiewamy? 
Jak nasze działania wpływają na innych? Co sprawia,  że jesteśmy wartościową 
częścią  grupy?  Podczas  swojej  sesji  Renata  spojrzy  na  najbardziej  krytyczne 
czynniki  dotyczące  budowania  grupy  oraz  tego  jak  wpływa ona  na  nas  i  tych 
wokół nas. 

5. Małgorzata Zdybiewska
Małgorzata Zdybiewska –  emerytowana  nauczycielka kultury  brytyjskiej 
i  amerykańskiej w Nauczycielskim  Kolegium  Języków  Obcych 
oraz  wieloletnia   współpracowniczka  British Council.  Działa  aktywnie  na  rzecz 
Międzynarodowego  Stowarzyszenia  Nauczycieli  Języka  Angielskiego. 
Piesze  podróże po Europie zainspirowałyja  do  nauki  języka  hiszpańskiego 
i poszerzania wiedzy o krajach, przez które wiedzie trasa odbytych i planowanych 
wędrówek. Od 9 lat systematycznie przez cały rok uprawia nordic walking.
‘Across Europe on Foot. Lifelong learning’. (“Przez Europę na piechotę. Rozwój 
przez całe życie”.)
Małgorzata  wędruję  pieszo  przez  Europę  od  2011  roku.  Wraz  z  małą  grupą 
przyjaciół  przemierza  Hiszpanię,  Zjednoczone  Królestwo  Wielkiej  Brytanii 
i  Północnej  Irlandii,  Francję  oraz  Włochy  starożytnymi  szlakami 
pielgrzymkowymi.  W  trakcie  wystąpienia  Małgorzata  opowie  o  swoich 
przeżyciach,  podczas  których  niejednokrotnie  musiała  zmagać  się  ze  swoimi 
słabościami i udowodni, że nigdy nie jest zbyt późno by zacząć uczyć się nowych 
umiejętności. Publiczność będzie miała również okazję zobaczyć zdjęcia zrobione 
w czasie wypraw. 

Blok nr 2 -  Pasja/Passion   (14:00 – 15:15)  (blok w j. polskim)



6. Alicja Pyclik  -  Mówi o sobie że z pewnością ma cygańską duszę...Tancerka, 
animatorka,  podróżniczka,  miłośniczka literatury i  teatru.  Pochodzi z Bystrzycy 
Kłodzkiej. Obecnie mieszka i pracuje w Radomiu. 

„Wytańczyć podróż”. 
Alicja będzie opowiadać o podróżach, a szczególnie o tej jednej podróży, dzięki 
kórej odkryła swój drugi dom – Hiszpanię. Podzieli się z nami swoimi historiami 
związanymi z tańcem i pokaże jak bardzo miłość do flamenco odmieniła i ubarwiła 
jej  życie.  To  spotkanie,  to  absolutne  ‘must  be’  dla  wszystkich  zakochanych 
w Hiszpanii, jej mieszkańcach i oczywiście w tańcu

7. Aneta Skórnicka – ilustrator, grafik komputerowy, trener myślenia wizualnego, 
edukator  i  podróżnik.  Po  kilku  latach  spędzonych  we  Francji,  Ameryce 
Południowej i Hiszpanii, wróciła do Polski, by odkryć swój kraj na nowo. Jako 
właściciel  firmy  skanetka.art,  uczy  jak  wykorzystywać   rysunek  w  biznesie, 
edukacji oraz życiu prywatnym; pokazuje jak przekazywać wiedzę, wizualizować 
pomysły, idee, metody podczas szkoleń i prezentacji, które angażują uczestników, 
podnoszą efektywność uczenia się i zapamiętywania. Prowadzi autorskie warsztaty 
podróżniczo-artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Podróżuje rysując.

„Pura Vida – czyli rok a Ameryce Południowej”
 
Aneta  Skórnicka  opowie   o  swojej  rocznej  podróży  po  Ameryce  Południowej, 
którą  odbyła  z  katalońskim  przyjacielem  Francesc  Garretą.  Oboje  przez  rok 
przemierzali  bezdroża Peru, Kolumbii, Argentyny, Boliwii, Ekwadoru i Chile, ona 
– rysując, on – fotografując i pisząc. Bez planów, godzin, często nie wiedząc gdzie 
będą  spali,  pozwalali  aby  prowadziła  ich  droga  i  aby  każdy  dzień  był 
niespodzianką. Wzorem Ryszarda Kapuścińskiego wyruszyli na spotkanie z Innym, 
wiedząc że oni sami są tym Innym dla mieszkańców Ameryki Południowej.
Wrócili na stary kontynent, ale podróż się nie skończyła. Towarzyszy im każdego 
dnia, oferując nowe spojrzenie na drugiego człowieka.

Blok nr 3 -  inspiracja/inspiration      (15:30 -  16:45) -  (blok w j.polskim)

8. dr Marek Mieńkowski –  filozof, przedsiębiorca, organizator wielu inicjatyw 
o  charakterze  kulturalnym.  Absolwent  Uniwersytetu  Marie  Curie  Skłodowskiej 
w Lublinie,  Wydział  Filozofii  i  Socjalogii.  W obrębie  jego zainteresowań leży 
badanie  sztucznej  inteligencji,  big  data  w  kontekście  podejmowania  decyzji 
strategicznych,  taktycznych  i  operacyjnych  w  przedsiębiorstwach  ;  filozoficzne 



aspekty  neurobiologii;  wspomaganie  technikami  informatycznymi  procesów 
poznawczych; bezpieczeństwo sieci neuronowych i komputerowych. 
„Biznes 4.0”
Podczas  swojej  prelekcji  Dr  Marek  Mieńkowski  opowie  jaki  wpływ  na 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych może mieć w niedalekiej przyszłości biznes 
4.0. , jak zmieni się relacja człowiek- maszyna i jak odnaleźć się w nowym cyber – 
świecie.  Nie  zabraknie  refleksji  o  miejscu  człowieka  w  świecie  rosnących 
możliwości drukarek 3D i...robotów.

9. Mariusz Kędzierski –rysownik, mówca motywacyjny. Autor projektu "Mariusz 
Rysuje",  którego  jest  inspirowanie  ludzi  poprzez  sztukę.  Mariusz  od  pewnego 
czasu rysuje na ulicy i nie byłoby w tej pasji nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, 
że  to  człowiek,  który  urodził  się  bez  rąk.  Wierzy,  że  największe  bariery, 
to te w głowach, a gdy się ich pozbędziemy, wszystko jest możliwe. 
W 2015 roku wciągu 17 dni przejechał z ekipą filmową ponad 12000 km rysując 
na ulicach Berlina, Amsterdamu, Londynu, Paryża, Barcelony, Marsylii, Wenecji, 
Rzymu  i  Aten  spotykając  podczas  rysowania  tysiące  ludzi.  Była  to  okazja 
to poznania wielu historii i podzielenia się swoją. 
O jego podróży rozpisywały się światowe media (El Mundo, The Huffington Post, 
National  Geographic,  Corriere  della  Sera,  CCTV,  czy  El  Pais),  dzięki  czemu 
historię  Mariusza  poznało kilkaset   milionów  ludzi  na  całym  świecie.  Jego 
działalność jest znana, m.in. w  krajach takich jak: Islandia, Nowa Zelandia, Rosja, 
Australia, Salwador, Boliwia, Brazylia, Tajwan czy Japonia. 
Mariusz Kedzierski  to  także zdobywcą II  Nagrody BEST GLOBAL ARTIST z 
2013 roku z Wiednia (pierwszy w historii Polak, miał wówczas 21 lat). 
W grudniu  2015  r.  na  Zamku  Królewskim  w  Warszawie,  za  autorski  projekt 
podróży po Europie, otrzymał Nagrodę Publiczności „Człowiek Bez Barier 2015”. 
W 2017  roku  znalazł  się  na  liście  100  Najbardziej  Wpływowych  Polaków 
Magazynu Integracja.
Jako mówca motywacyjny występuje od 2011 roku i jest jednym z najmłodszych 
mówców w kraju. W ciągu 5 lat wystąpił przed kilkudziesięcioma tysiącami ludzi, 
w tym na prestiżowych wydarzeniach, takich TEDx conference.

„A gdyby tak...”   - wykład zamykający wydarzenie. 


