Studenci SGH, eksperci Work&Travel –
Anna Czesuch i Tomasz Smolewski
Ania - nasza absolwentka, ukończyła klasę dwujęzyczną. Obecnie
studiuje na SGH Metody ilościowe w Ekonomii, pracuje w Accenture i
co roku wyjeżdża na Work&Travel. Tomek – nasz absolwent, student
Finansów i Rachunkowości.
Grzegorz Albrecht - Start Up 
Niezależny doradca, mentor i networker – pomaga firmom zmieniać
się i rozwijać przez inspirację i innowację w obszarze marketingu.
5 lat zdobywał doświadczenie jako pracownik w działach
marketingu m.in. wprowadzał na rynek produkty pod marką
PENTAGRAM i budował dział marketingu w firmie ASUS Polska.
7 lat jest przedsiębiorcą. Współtworzył m.in. agencje reklamowe
Possum i United Minds, telewizję rolniczą TVR i platformę e-commerce
Interiore.pl.
Zrealizował projekty dla takich firm jak Novartis, Mazda, Bank
Pekao SA, KPMG, Intel i ponad 50 innych. Pracuje także ze startupami
i małymi przedsiębiorstwami.
Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jest
zapalonym biegaczem, podróżnikiem i instruktorem nurkowania.
Piotr Myga, student Akademii Medycznej
Piotr – zeszłoroczny absolwent Cervantesa, klasy o profilu
biologiczno – chemicznym, student pierwszego roku Akademii
Medycznej
Joanna Matusiak – studentka Wydzialu Weterynarii na SGGW – u
Joanna – zeszłoroczna absolwentka Cervantesa, klasy o profilu
biologiczno – chemicznym, studentka pierwszego roku SGGW na
Wydziale Weterynarii
Jakub Słomkowski – malarz, artysta, perfomer
Kuba – nasz absolwent. Artysta wizualny i perfomatywny, muzyk łączący
w swojej praktyce artystycznej te trzy dziedziny i stale z nimi
eksperymentujący. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a
także na Uniwersytecie Complutence w Madrycie

Manuela Bagińska – studentka Warszawskiej Szkoły Filmowej
Manuela – absolwentka Cervantesa, klasy o profilu dwujęzycznym.
Wulkan energii, ilość pomysłów na minutę zawsze przełożona w
działanie. Studentka Warszawskiej Szkoły Filmowej.
Maciej Świrski – Radca Prawny
Maciej jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, stypendystą Wydziału Prawa na Uniwersytecie
w Leuven, Belgia. Jest radcą prawnym od 2013 roku.
Ma własną kancelarię. Jest ekspertem w zagadnieniach prawa
własności intelektualnej. Specjalizuje się również w prawie cywilnym,
w szczególności prawie kontraktów oraz prawie gospodarczym.
Olga Bomersbach – specjalista ds. turystyki
Absolwentka Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie.
Pracowała w Biurach podróży, organizuje wyjazdy na Dominikanę,
Kubę, Malediwy i w wiele innych miejsc. Odkryje przed Wami
tajemnice pracy w Turystyce.
Julita Defranc – tłumacz języka Hiszpańskiego
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”
Klaudiusz Slezak – dziennikarz radiowy i telewizyjny
Wieloletni reporter Radia Tok FM, obecnie dziennikarz Polsat
News. Przedstawi tajniki pracy dziennikarza.

Maria Czapska – studentka ASP, projektowanie użytkowe
Studentka czwartego roku wydziału Wzornictwa warszawskiej
ASP - specjalizacja projektowanie produktu i komunikacji wizualnej.
Ma na koncie współpracę z polską marką Whisbear. W pracy
projektowej interesuje ją szczególnie projektowanie mebli oraz
biżuterii. W tym roku broni dyplomu licencjackiego w
Eksperymentalnej Pracowni Drewna prowadzonej przez Pawła
Jasiewicza. Prowadzi także zajęcia z rysunku dla gimnazjalistów.

Alicja Kaleńska – Klimczak „Od pracy w korporacjach do własnej
firmy opartej o procesy i nowoczesną technologię”
Jestem absolwentką XXXIV LO
Chodząc do waszej szkoły poza nauką, świetnie się tu bawiłam!!!
Studiowałam potem zaocznie na prywatnej, płatnej uczelni, pracując
jednocześnie.
Pracowałam w dużych korporacjach w controllingu finansowym od
stanowisk specjalistycznych do menadżerskich – od asystenta do
dyrektora.
Po 12 latach pracy w korporacjach, razem z mężem założyliśmy własną
firmę w branży telekomunikacyjnej.
Doświadczenia z pracy w korporacjach bardzo mi się przydały w
zakładaniu własnej firmy.
Chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami. Może pomogą komuś
dokonać dobrych życiowych wyborów.
Joaquin Tamara Espot – Radca ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii
Opowie Wam o kulisach pracy w dyplomacji.

