Temat: Realizatorska Trójka - Operator, reżyser, producent
Studenci Warszawskiej Szkoły Filmowej
Trzy najważniejsze osoby pracujące nad powstaniem filmu
opowiedzą o pracy na planie i jej kulisach. Odpowiedzą na
wszystkie

pytania

dotyczące

Szkoły

Filmowej

i

przemysłu

filmowego.

Temat: Przypadek? Tak sądzę! O marketingu w social media i
o tym jak się w nim odnaleźć zawodowo.
Michał Sławiński, rocznik 1983 Absolwent naszego Liceum, klasy
z rozszerzonym językiem hiszpańskim w latach 1998-2002,
prowadzonej przez panią Agnieszkę Królik. Absolwent Polityki
Społecznej

oraz

(prawie)

Społecznych na UW.

absolwent

Pracował jako

Stosowanych
szef działu

Nauk
mediów

społecznościowych The Digitals. Tworzył i rozwijał działania
marketingowe w mediach społecznościowych. Obecnie pracuje
jako Social Media Innovation Director w największej niezależnej
agencji reklamowej w Polsce, K2 Internet.
Jeden z twórców School of New Media, szkoły edukującej z
zakresu

marketingu

w

nowych

mediach.

Pomysłodawca

Czwartków Social Media, najpopularniejszych spotkań branży
social media w Polsce, odbywających się w 13 miastach od ponad
5 lat. Autor bloga o seksie w reklamie (Sex in Ads), regularnie
prowadzonego od 2009 roku oraz wielu artykułów dotyczących
mediów

społecznościowych

ogólnopolskich.

w

mediach

branżowych

Temat: Studia za granicą
Fund for students – Organizacja pomagająca uczniom

w

aplikacji na uczelnie za granicą
Pracownicy i studenci opowiedzą o realiach i możliwościach
podjęcia nauki za granicą

Temat: Jak zaistnieć w świecie sztuki
Marta Czyż, historyk sztuki, kuratorka wystaw
Ukończyła Historię Sztuki na UW oraz Muzealnicze studia
kuratorskie na UJ. Obecnie jest dyrektorem Fundacji Sztuk
Pięknych Kochański i Knut.
Opowie jak stworzyć wystawę sztuki od podstaw, jaki jest klucz
doboru artystów, na co kurator sztuki zwraca uwagę.

Temat: Charakteryzacja i Wizaż
Agnieszka

Kwiatkowska

–

Stańska

charakteryzatorka. Technikę szkoliła

–

wizażystka

i

w Policealnym Studium

Sztuk Wizualnych w Gdyni, posiada certyfikat od Jolanty Wagner
w EAEA w Warszawie. Uczyła w Europejskiej Szkole Stylizacji
SELECT oraz Szkole Wizażu i charakteryzacji MAKE UP STAR w
Warszawie. Pracuje przy sesjach fotograficznych, pokazach mody,
teledyskach, produkcjach telewizyjnych i eventach

Temat:Architektura

krajobrazu

jako

interdyscyplinarna

działalność twórcza
Krzysztof Herman, dr inż. Architekt krajbrazu, absolwent naszej
szkoły, uczęszczał do klasy z rozszerzonym językiem angielskim w
latach 1997 – 2001. Adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu
SGGW,

nauczyciel

akademicki

na

Wydziale

Ogrodnictwa,

Biotechnologii i Architektury Krajobrazu oraz na kierunku
Gospodarka
W

roku

Przestrzenna.
akademickim

2008/2009

stypendysta

Fundacji

Fulbrighta na Harvard Graduade School of Design w USA.
Członek grupy projektowej Parque-no, z którym realizował
projekty m.in. w Galerii Kordegarda, na Festiwalu Ogrodów w
Bolestraszycach,

Festiwalu

Land

Art

W

Toruniu

czy

“Przebudzeniu” Galerii El w Elblągu Tworzył także zielone
instalacje

w

galerii

Heppen

Transfer.

Temat: Kogo szukają pracodawcy
Mariusz
Pion

Kostera
Marketingu

Wiceprezes
i

Zarządu

Banku

Zarządzania

BPH

Produktami

Pełnił funkcję Chief Commercial Officer w Equa Financial
Services, spółce stworzonej w Republice Czeskiej, dla zbudowania
nowego

banku

wcześniejsza

na

kariera

tamtejszym
zawodowa

rynku
była

–

Equabank.

związana

z

Jego

branżą

reklamową. Pracował m.in. dla takich klientów i marek jak Coca
Cola, Mars, Procter and Gamble, Era, Deutsche Bank czy Norwich
Union. Posiada tytuł magistra Ośrodka Studiów Amerykańskich
Uniwersytetu Warszawskiego.

Temat: Od inżyniera do redaktora językowego, a także o tym,
jak dobrze tłumaczyć
Tamara Adamus – absolwentka Wydziału Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej i studiów
podyplomowych w zakresie redakcji językowej tekstu na Wydziale
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zaraz po studiach
pracowałam jako programista (tworzenie baz danych i programów
je obsługujących), a od kilka lat zajmuję się redakcją tekstów.
Ktoś mógłby zdziwić się tej zmianie – od matematyka, inżyniera
do specjalisty od języka. Co wspólnego mają ze sobą matematyka
i gramatyka? Jak doszło do takiej zmiany? Jak szukać dziedziny,
w której możemy wykorzystać swoje predyspozycje? Poszukajmy
razem odpowiedzi na te i podobne pytania. A także na pytanie, jak
być dobrym tłumaczem (redaguję głównie teksty tłumaczone z
języka angielskiego, dlatego mogę wiele powiedzieć o pracy
dobrego i złego tłumacza ).
Temat: Tłumacz prozy hiszpańskojęzycznej
Carlos Alex Marrodán Casas – wybitny tłumacz literatury
hispanojęzycznej na polski, poeta. Przekłada też z francuskiego i
portugalskiego. W swoim dorobku ma wiele powieści Gabriela
Garcii Marqueza, Mario Vargasa Llosy, Javiera Mariasa, Carlosa
Ruiza Zafona.

Temat:

Zbawianie

świata

na

codzień-

realia

pracy

w

organizacji rozwojowej
Dorota Moran, absolwentka naszej szkoły, uczęszczała do klasy z
rozszerzonym językiem angielskim w latach 1997 – 2001.
Ukończyła Nauki Społeczne (ISNS) na UW, pracowała jako
wolontariuszka w Irlandii(na programach terapeutycznych dla
osób bezdomnych i uzależnionych od alkoholu), w Tanzanii (na
3mies wolontariacie Polskiej Akcji Humanitarnej), w Ghanie (na
rocznym wolontariacie europejskim EVS).
Pracuje w tzw trzecim sektorze -pracowała w PAH, gdzie
koordynowała program wolontariacki i projekty edukacyjne, w
organizacji aktywizującej osoby chorujące psychicznie, obecnie
pracuje w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności, gdzie zajmuje
się edukacją globalną w szczególności obrazem krajów globalnego
Południa w polskich mediach, szkołach. Szkoli nauczycieli,
prowadzi warsztaty z dziećmi i młodzieżą, pisze materiały
edukacyjne.

Temat: W świecie mysikrólików i tych większych od nich
ptaków. Ornitologia w wydaniu popularnonaukowym
Paweł Pstrokoński Absolwent Dobisza i kierunku ochrona
środowiska w Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Ornitologią i edukacją przyrodniczą zajmuje się od 2010 roku.
Obecnie

pracuje

w

Ogrodzie

Botanicznym

Uniwersytetu

Warszawskiego.
W wolnym czasie czyta reportaże i komiksy, gra w gry planszowe.
Zapalony rowerzysta, aktywny sędzia koszykarski i kibic ligi NBA.
Lubi dobrą, ostrą kuchnię wegetariańską i czekoladę pod każdą
postacią.
Praca biologa to nie tylko kontrole terenowe, analizy próbek, testy
statystyczne i publikacje naukowe. Wielu osobom wydaje się, że
nauka to zadanie elitarne. Nic bardziej mylnego, a tym bardziej
jeżeli mówimy o biologii – przecież każdy z nas jest jej elementem!
Podczas wykładu Paweł Pstrokoński* zabierze Was w świat
ornitologii, gdzie nadrzędnym zadaniem biologa jest dzielić się
swoją

wiedzą

Pstrokoński

i

zainteresowaniem.

zajmuje

się

szeroko

W

swojej

pracy

rozumianą

Paweł

edukacją

przyrodniczą – popularyzuje ornitologię i przyrodę Polski na wiele
sposobów. Organizuje wycieczki terenowe, warsztaty, prelekcje;
pisze artykuły popularnonaukowe i scenariusze zajęć lekcyjnych;
występuje

w

radio

w audycjach

popularnonaukowych

i

dedykowanych dzieciom. Działa także społecznie na terenie
Warszawy, włączając się w ochronę miejskiej przyrody.

Temat: Fizjoterapeuta – zawód możliwości
Joanna Wesołowska - Lewandowska 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.

Temat: Podróżnik, dziennikarz, reportażysta
Tomek Michniewicz absolwent naszej szkoły, uczęszczał do
klasy z rozszerzonym językiem angielskim i rosyjskim w latach
1997 – 2001.
Podróżnik,

dziennikarz,

reportażysta,

fotograf,

organizator

ekspedycji. Autor książek podróżniczych: "Samsara" (2010),
"Gorączka" (2011) i "Swoją drogą" (2014), które stały się
bestsellerami

oraz

najnowszego

zbioru

reportaży

"Świat

równoległy".
W podróży spędza często połowę roku. Odwiedził ponad 50
krajów, niektóre z nich wielokrotnie. Autor audycji "Reszta
świata" w radiowej Jedynce, a wcześniej "Trójka przekracza
granice" w Trójce. Publikuje w największych polskich mediach –
zajmuje

się

sprawami

międzynarodowymi

i

różnicami

międzykulturowymi. Zdobywca czterech nagród na Festiwalu
Cywilizacji
Mediatravel,

i

Sztuki

Mediów,

nominowany

do

Odkrywców
nagrody

i

Traveler

Podróżników
magazynu

„National Geographic” oraz Kolosów – najbardziej prestiżowej
nagrody

podróżniczej

w

Polsce.

Mieszkał z Pigmejami Baka w ich szałasach pośrodku lasu
deszczowego

na

pograniczu

kongijsko-kameruńskim.

Rozbił

kongijsko-zambijski gang przemytników kości słoniowej. Jako
jedyny Polak został wpuszczony na pokład łodzi najsłynniejszej
firmy poszukującej skarbów – Mel Fisher’s Treasures. Spędził bez
ochrony cały dzień w więzieniu San Quentin przeznaczonym dla
najgroźniejszych przestępców

Temat: Zawody przyszłości – doradca zawodowy
Iwona Śródka – doświadczony doradca zawodowy opowie jakie
zawody będą potrzebne w przyszłości, a na które popyt maleje.
Studia

magisterskie

ukończyła

na

Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego
nauczycielskim ,

specjalizacja

Akademii

Wychowania

w Warszawie na wydziale

przedsiębiorczość

w

kulturze

fizycznej. Przez 15 lat prowadziła działalność gospodarczą w
branży edukacyjnej.
Doradztwo zawodowe od dłuższego czasu jest moją pasją, chętnie
uczestniczę w różnego rodzaju szkoleniach podnoszących moje
kompetencję zawodoznawcze.
Od września jestem członkiem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia
Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

