
 

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości 

14 listopada 2018 r. 

Organizatorzy: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,  

Uniwersytet Gdański 

Miejsce spotkania: Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji,  

ul. J. Bażyńskiego 6, Gdańsk 

PROGRAM 
 

Rozpoczęcie Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości 

9.00-9.30 

Przywitanie uczestników przez przedstawiciela Zarządu Województwa Pomorskiego, Dyrekcji 
WUP oraz przedstawiciela Uniwersytetu Gdańskiego. 
Omówienie zasad gry miejskiej dla uczestników konkursu. 

Prowadzenie: 
Karol Wyszyński - Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz London School of Public Relations, organizator najważniejszych wydarzeń 
dla YouTuberów w Polsce, prelegent, autor kanału na YouTube: „Szukam Pracy”, notujący ponad 
2 miliony wyświetleń.    

9.00-14.00 

W trakcie wydarzenia w holu Wydziału Prawa i Administracji uczestnicy będą mogli skorzystać 
z dodatkowych atrakcji w ramach eventu „Power 2 Work”, w tym zrobić sobie profesjonalne zdjęcia 
biznesowe oraz zdjęcia do CV, skorzystać z darmowych porad i usług wizażystek ze szkoły Beauty Art 
oraz otrzymać swoją karykaturę narysowaną przez Łukasza Szostaka z Pracowni Karykatury. 

Gra miejska 

9.30-12.30 

Drużyny uczniów i studentów odwiedzają 5 przystanków gry miejskiej wskazanych wcześniej 
przez organizatora – WUP w Gdańsku. 
Organizatorzy przystanków: Staples, State Street, Agencja Rozwoju Pomorza, Olivia Business 
Centre, Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - WUP w Gdańsku, thyssenkrupp, PwC, Torus, 
Koło Naukowe Metod Ilościowych - UG, Radio Mors - UG. 

Prelekcje „Power 2 Work” – Blok I 

9.30-11.00 

Chcę być kimś – aplikacja życiowego sukcesu 
Jak być częścią grupy przy jednoczesnym budowaniu swojej indywidualności? Jak zaufać swojemu 

odbiciu w lustrze i wyciskać życie jak cytrynę? Jak podejmować właściwe decyzje, by unikać 

niszczących konsekwencji? Co determinuje sukces? Czym jest przedsiębiorczość? Na te i inne pytania 

odpowiemy sobie wspólnie w trakcie spotkania - podczas instalacji najważniejszej aplikacji w życiu. 
 

Michał Zawadka - Optymista. Ekspert słowa. Praktyk. Przedsiębiorca. Mówca inspiracyjno-

motywacyjny. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Wykładowca na Akademii Leona 

Koźmińskiego. Założyciel Mind&Dream, pierwszego i jedynego wydawnictwa w Polsce, 

 



 

ukierunkowanego na rozwój osobisty oraz społeczny dzieci i młodzieży. Trener wystąpień 

publicznych, komunikacji i sztuki słowa. Pisarz, autor siedmiu bestsellerowych książek dla dzieci 

i młodzieży. Aktor, konferansjer, lektor. 

11.00-11.20 

5 wskazówek w budowaniu swojej firmy od „0” 

W wystąpieniu zostaną wskazane na podstawie własnych doświadczeń porady, które pomogą 

w rozwijaniu własnej firmy w młodym wieku.  

Szymon Węsierski - Założyciel Agencji Kreatywnej EFEKT Agency. Swoje doświadczenie budował 
i rozwijał realizując ponad 150 projektów kreatywnych. Współtwórca innowacyjnych 
kolorowanek wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość WoobyKids. 

11.20-11.30 - przerwa 

Prelekcje „Power 2 Work” – Blok II 

11.30-12.30  

Przedsiębiorcze know how 
W dzisiejszym świecie mnóstwo miejsca poświęca się przedsiębiorczości i byciu przedsiębiorczym. 

Ale co to tak naprawdę znaczy? Czy warto być przedsiębiorczym? Podczas tego spotkania dowiesz 

się również między innymi jakie mogą być najważniejsze cechy przedsiębiorczej postawy, gdzie 

przedsiębiorczość może mieć zastosowanie oraz czy (i jak) można ćwiczyć postawę przedsiębiorczą. 

Jędrzej Sołowij - Lingwista praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Choć jest absolwentem 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w swoim życiu zawodowym poświęca się 
swoim dwóm największym pasjom – językowi angielskiemu oraz pracy z ludźmi. Współpracował 
z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości przy organizacji projektu Lekcje Przedsiębiorczości. Trener 
Odysei Umysłu. 

12.30-12.50 

Przedsiębiorczość i życiowe pasje. Czy można je łączyć i kiedy? 

Wysiłek, który się opłaca, czyli jak realizować swoje marzenia. 

Bartłomiej Piaseczny - Maszer, podróżnik, przedsiębiorca uczestnik zimowych wypraw polarnych 
za koło podbiegunowe z udziałem psich zaprzęgów członek sportowego klubu psich zaprzęgów Szara 
Wilczyca. Obecnie - właściciel firmy ESKIMOTEAM / organizator turystyki z udziałem psich 
zaprzęgów oraz dogoterapii, edukator przyrodnik, w wolnym czasie zajmuje się m.in. tropieniem 
wilków.  

12.50-13.00 - przerwa 

Podsumowanie Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości 

13.00-14.00 

Finał gry miejskiej, nagrodzenie zwycięzców. Zakończenie Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości. 
 

 


