Julita Defranc – tłumacz języka angielskiego
Julita o sobie: „Gdy 10 lat temu opuszczałam mury Cervantesa nie

spodziewałam się, że wrócę tu, aby opowiedzieć o pracy tłumacza, ponieważ
miałam zostać psychologiem! Jednak ukończyłam filologię angielską ze
specjalizacją tłumaczeniową i nie żałuję. Chętnie podzielę się z Wami moimi
doświadczeniami z ostatnich 4 lat pracy i odpowiem na pytania związane z
zawodem tłumacza. Zapraszam”

Łucja Krzyżanowska – socjolog, wykładowca
Członkini zarządu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
Stocznia i dyrektorka ds. działalności komercyjnej. Doktor nauk
społecznych, socjolożka. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Badaczka społeczna i marketingowa.
Doświadczenie zdobywała w projektach społecznych, realizowanych
między innymi dla Instytutu Socjologii, Instytutu Spraw Publicznych,
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych
„ę” oraz w GfK Polonia w dziale Custom Research– Service, gdzie zajmowała
się badaniami dla sektora finansowego oraz telekomunikacyjnego.
Moderatorka i badaczka jakościowa z zacięciem ilościowym.
Praktyczne podejście do badań społecznych przekazuje studentom w
trakcie zajęć prowadzonych w Uniwersytecie SWPS i Uniwersytecie
Warszawskim. Jest członkiem sieci „Latających Socjologów”. Na warsztatach
uczy jak diagnozować potrzeby lokalnych społeczności i jak ewaluować
projekty społeczne.
Agnieszka Witkowicz – dziennikarka
Z wykształcenia jestem socjologiem (ISNS UW). Od 2002 roku (15 lat)
pracuje w radiu. Najpierw jeszcze w LO radio Plus i audycja młodzieżowa.
Później ToK FM, RMF, PiN i Muzo FM. Byłam reporterka, prowadząca,
zastępca red. nacz Radia PiN. Teraz jestem szefem newsow w Muzo FM.
Jestem tez autorka i prowadząca programów TV - Prowadziłam "Plus Minus"
w TVP,Spinacz Tygodnia w Polsat News i -#dziejesienazywo w WP.pl. Jestem
tez autorka artykułów dla Gazeta.pl, moeny.pl, RMF24.pl
Justyna Ołtarzewska – projektantka mody
Projektantka, absolwentka WSSS w Poznaniu oraz ASP w Łodzi. Od
2004 roku prowadzi Atelier Mody, gdzie rękodzieło krawieckie łączy z
nowoczesnym sposobem projektowania. Od lat zatrudnia doświadczonych
pracowników oraz poszerza grono zaufanych współpracowników – dla pełnej
satysfakcji wymagających klientek.
Jest osobistą projektantką, ekskluzywną krawcową i pasjonatką
kreowania. Jej klientki to wszystkie kobiety szukające własnego
niepowtarzalnego stylu, ceniące jakość i elegancję.

Jest też doskonałym wykładowcą i trenerem, ma bardzo szeroką
wiedzę na temat projektowania i mody, chętnie dzieli się swoimi
spostrzeżeniami na temat stylu, trendów, a także zagadnień dotyczących
biznesu i mody.
Anna Niziołek – psycholog, psychoterapeuta
Ukończyła psychologię kliniczną na SWPS-ie ze specjalizacją
pracy systemowej z rodziną oraz pomocy rodzinom z chorobą onkoligiczną.
Szlify warsztatu odbywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii pod czyjnym
okiem prof. Ireny Namysłowskiej.
Ukończyła czteroletnie, podyplomowe szkolenie z zakresu pracy
terapeutycznej w rodzinami. Pracuje jako psycholog w Cervantesie oraz jako
psychoterapeuta par oraz indywidualny w poradni SensiTy.
Zuzanna Janin – artystka
Zajmuje się tematyką miejsca (przestrzenne instalacje Pokrowce),
pamięci (projekt Memory) i czasu (nakładane fotografie z serii Idź za mną,
zmień mnie, już czas). Jest autorką „rysowanych w przestrzeni” rzeźb z drutu
i waty cukrowej (rzeźby Słodka dziewczyna, Słodki chłopak) oraz wideoinstalacji Walka/ILoveYouToo, w której walczy na ringu w sfingowanej walce
z zawodowym bokserem. W 2003 stworzyła projekt „Widziałam swoją
śmierć”, polegający na symulacji niebytu samej artystki[a].
Jest twórczynią fikcyjnej telewizji o sztuce studio telewiZyJne: prowadzi
Art Talk Show z ludźmi sztuki. W 2005 roku powołała Fundację Lokal Sztuki
promującą sztukę współczesną. Fundacja prowadzi dwa miejsca sztuki:
warszawską niezależną galerię sztuki współczesnej lokal_30, w latach 2003–
2012 znajdującą się w dawnej pracowni artystki na ulicy Foksal, a obecnie w
nowej siedzibie na ulicy Wilczej i tymczasową (2009–2010), filię londyńską:
lokal_30_warszawa_london project (wraz z Agnieszką Rayzacher). Działania
lokal_30 na rzecz promocji sztuki polskiej na świecie były wielokrotnie
wspierane przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Instytuty
Polskie na świecie.
W 2009 roku stworzyła pierwsze odcinki projektu „Majka z
filmu”/„Majka from the Movie”, na bazie serialu z 1976 roku, Szalenstwo
Majki Skowron, w którym zagrała główną rolę Majki jako aktorka dziecięca.
Odtwórczynią nowej Majki, rebelianckiej bohaterki błąkającej się przez
kulturę, czas i przestrzeń jest córka artystki, Mel. Obie Majki z 1975 i 2009
roku pojawiają się w pracy artystki równolegle. Praca wideo pokazywana była
m.in. na wystawach i pokazach wideo w Polsce, Niemczech, w Wielkiej
Brytanii, Włoszech, Szwajcarii, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Kolumbii i
Brazylii. Epizod „Revolutions” z projektu „Majka z filmu/Majka from the
Movie” był pokazany na 54 Biennale Sztuki w Wenecji 2011 (wystawa
„Memory Box/The Last Analog Revolution” w ramach prezentacja Rumunii).

Olin Gutowski – aktor
Olin Gutowski ur. 21.04.1980 Po klasie plastycznej w XXXIV LO
studiował w WSR kierunek Reklama Telewizyjna. Na UW skończył
archeologię. Eksternistycznie zrobił dyplom aktorski. Jako aktor grał przez
wiele tal w serialu „Samo Życie”. Pracował w TVP prowadząc programy:
„Miotła”, „Śmietnik”, „Rower Błażeja”, a następnie w TVN Turbo program
„Jak To Jest Złowione”. Pracuje na stałe jako lektor, czytając reklamy, filmy i
audiodeskrypcje w teatrach. Rysuje, łowi ryby i jeździ na snowboardzie.
Prowadzi kanał YT „1000wędek”.

Rafał Juć – Scout Denver Nuggets, Komentator Polsat News
Fragment artykułu o Rafale: Juć jeździ po świecie i obserwuje
zawodników, oceniając, czy Denver Nuggets, jego pracodawcy, powinni się
nimi zainteresować. Kilku wytypowanych przez niego graczy robi karierę w
NBA - Jusuf Nurkić, a także Nikola Jokić i Joffrey Lauvergne trafili do drużyny
z rekomendacji najmłodszego skauta w historii najlepszej ligi świata.

Urszula Rodak – Smolarek - Adwokat
Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, na którym ukończyła
studia na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych.
W ramach programu Erasmus studiowała także na Wydziale Nauk
Politycznych Uniwersytetu Wiedeńskiego. Ukończyła także roczny kurs w
American Law Center organizowany wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i
Uniwersytet na Florydzie. Odbyła także staż w departamencie prawnym
spółki Allianz SE w Monachium w Niemczech. Staż ten stanowił nagrodę dla
Urszuli Rodak-Smolarek za wybitne osiągnięcia w Szkole Prawa Niemieckiego
współorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski wraz z Uniwersytetem w
Bonn.
Doświadczenie zdobywała pracując w różnych kancelariach, między
innymi w jednej z największych polskich kancelarii (Wardyński i Wspólnicy),
a także w sieciowych kancelariach zagranicznych (Allen & Overy). Jej
doświadczenie obejmuje prawo cywilne i handlowe, a także doradztwo na
rynkach regulowanych (żywność, farmaceutyki, medycyna) oraz uczestnictwo
w dużych badaniach due diligence czy też transgranicznych projektach
finansowań.

Marek Sikorski – specjalista ds. marketingu i reklamy
Marketer od lat związany z branżą filmową. Odpowiadał za sprzedaż i
marketing w dystrybucji filmowej (Solopan), a przez ostatnie 6 lat prowadził i
koordynował działania marketingowe z partnerami biznesowymi w HBO.
Odpowiedzialny za kampanie wprowadzające HBO GO w Netii, Cyfrowym
Polsacie oraz u innych partnerów. Twórca kilkuset projektów, począwszy od
BTL, ATL, poprzez digital oraz eventy. Dzisiaj kieruje marketingiem w firmie
Tax Care.
Bogumił Lipski - producent telewizyjny.

Obecnie współpracuje z HBO Polska, gdzie odpowiada za produkcję
drugiego sezonu serialu „Wataha”.
Wcześniej współpracował ze stacją TVN, gdzie zajmował się nie tylko
produkcją seriali, ale również nadzorem scenariuszowym czy kierownictwem
produkcji serialu. Współtworzył takie produkcje jak” Prawo Agaty”, „Niania”
czy „Hela w opałach”.
Zna wszystkie tajniki pracy nad serialem, od wymyślania historii i
pisania scenariusza zaczynając, a kończąc na uczestniczeniu w pracach
montażowych obrazu i dźwięku.

Joanna Wesołowska - Lewandowska - fizjoterapeuta
Absolwentka z rocznika 2007. Uczęszczała do klasy biologiczno hiszpańskiej. Studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego na wydziale
Rehabilitacji kierunek fizjoterapia.
Już w czasie nauki w liceum pracowała jako instruktor salsy w
największej wtedy szkole tańca Riviera. Następnie była pierwszą instruktorką
Zumba w Warszawie i propagatorką tej odmiany fitnessu w całej Polsce i
Europie. Do tej pory czynny instruktor prowadzący wiele godzin w tygodniu
oraz czynny fizjoterapeuta.
Swoją drogę i uwagę skierowała na dzieci od urodzenia aż do wieku
szkolnego. Pomaga zarówno noworodkom w osiąganiu swoich wielkich małych kroków oraz dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym . Obecnie
pracuje w największym i jednym z najlepszych ośrodków w Polsce - Centrum
Intensywnej Terapii Olinek.

Irka Kowalczyk – menadżer schroniska dla zwierząt
Od 5 lat w Schronisku w Korabiewicach - od 2 lat manager
placówki Przed praca dla zwierząt praca w handlu, sprzedaży i
marketingu przez ponad 10 lat Wyższe studia UW Zarzadzanie i
Marketing, Podyplomowe zarzadzanie projektami IT.
Kiedyś drogie akcesoria komunikujące, przynależność do
bananowych ludzi, obecnie kurtka moro, dredy i tatuaże;)
ELAB – studia za granicą
Elab powstał 6 lat temu z inicjatywy studentów i absolwentów
brytyjskich uczelni. Obecnie jesteśmy liderem na polskim rynku
edukacyjnym.
Nasza misja i cele są jasne: chcemy szerzyć ideę edukacji za
granicą! Pragniemy, aby nasi podopieczni dostali się na wymarzone
studia za granicą. W Elab odkryjesz swój potencjał, dzięki opiece
konsultanta będziesz mieć możliwość skupienia na maturze i
nieprzejmowania się aplikacją. Z nami na pewno zaczniesz studia za
granicą, oszczędzając swój czas i nerwy!
Centrum przedsiębiorczości Smolna
Centrum Przedsiębiorczości Smolna jest miejscem, w którym jako
przedsiębiorca zawsze znajdziesz wsparcie. Tu czekają na Ciebie
potrzebne informacje związane z formalnościami lub
dofinansowaniami, kontakty, szkolenia i miejsce dla Twojej firmy w
ramach Inkubatora.

