
WYDARZENIE MOTYWACYJNE/AMERICAN CORNER CONFERENCE: 
PASSION,  INSPIRATION,  MOTIVATION  (PASJA,  INSPIRACJA, 
MOTYWACJA)

American  Corner  Radom  zaprasza  na  wydarzenie  pełne  pasji,  inspiracji 
i  motywacji.  Już  15  grudnia  w  jednym  miejscu  spotka  się  9  wyjątkowych 
prelegentów, każdy z inną historią,  z innymi doświadczeniami,  umiejętnościami 
i z inną osobowością sceniczną. Tego dnia wszyscy mają ten sam cel – zarazić 
mieszkańców Radomia pozytywnym myśleniem i chęcią do rozwijania własnych 
talentów i pasji, które niejednokrotnie chowamy pod warstwą lęku i niepewności. 
Wierzymy, że zaplanowane spotkania będą okazją do poznania ciekawych historii 
oraz  ludzi,  którzy  umiejętności  i  działania  skłonią  uczestników wydarzenia  do 
pracy  nad  samym  sobą,  wytrwałego  realizowania  wyznaczonych  celów 
i....podążania za marzeniami. 

INFORMACJE OGÓLNE:
DATA: 15 GRUDNIA (PIĄTEK)
GODZINY: 10:30 – 16:45
MIEJSCE:  ITE  –  Instytut  Technologii  i  Eksploatacji,  Państwowy  Instytut 
Badawczy, ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10, Radom 
ORGANIZATOR: American Corner Radom
PARTNERZY: Ambasada  USA  w  Warszawie,  Radomski  Klub  Środowisk 
Tworczych  i  Galeria  „Łaźnia”  oraz  ITE  –  Instytut  Technologii  i  Eksploatacji, 
Państwowy Instytut Badawczy
WSTĘP WOLNY: *należy wcześniej odebrać wejściówki na poszczególne bloki 
bądź na całość wydarzenia; szczegóły poniżej

RAMOWY HARMONOGRAM WYDARZENIA:
15.12 (piątek)
Blok nr 1 – motywacja/motivation  (10:30 – 13:00)
Blok nr 2 -  pasja/passion                   (14:00 – 15:15)
Blok nr 3 -  inspiracja/inspiration      (15:30 – 16:45)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYDARZENIA:
15.12.2017 (piątek)
Blok nr 1/session number 1 – Motywacja/Motivation  (10:30 – 13:00) – *blok w 
języku angielskim/session in English
10:30 – opening remarks  (oficjalne otwarcie)



10:35 –   keynote lecture: Gretchen Franke (Deputy Press Attache - U.S. Embassy 
Warsaw, former business director  /National   Geographic):  “Passion,  Inspiration, 
Motivation:  Striving to  Live  Your  Best  Life” (wykład inauguracyjny,  Gretchen 
Franke – zastępca attaché ds. Prasy przy Ambasadzie USA w Warszawie, niegdyś 
dyrektor w National Geographic)
10:50  - Magdalena Zawadzka: ‘Motivation exists, but it has to find you working.’ 
(“Motywacja istnieje tylko musi nas zastać przy pracy.”)
11:15 – Vanessa DeWig: ‘How to stay motivated and push forward while living life 
as an outsider’ (“Jak pozostać zmotywowanym i iść na przód będąc outsiderem”)  
11:35 – 11:45 – coffee/tea break (przerwa kawowa)
11:45  -   Renata  Berryman:  ‘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.”)
12:10  –  Małgorzata  Zdybiewska:  ‘Across  Europe  on  Foot.  Lifelong  learning’. 
(“Przez Europę na piechotę. Rozwój przez całe życie”.)
12:35  - wrap-up/ time for Q&A  (podsumowanie, czas na pytania do prelegentów)
13:00 – 14:00 – lunch break  (przerwa na lunch)

Blok nr 2 -  Pasja/Passion   (14:00 – 15:15)  *blok w j. polskim/session in Polish
14:00 – otwarcie bloku
14:05 -  Alicja Pyclik: „Wytańczyć podróż”.
14:30  - Aneta Skórnicka: „PURA VIDA – czyli rok w Ameryce Południowej”

14:55 – czas na pytania do prelegentów

15:15 – 15:30 – przerwa kawowa

Blok nr 3 - Inspiracja/Inspiration  (15:30 -  16:45)  * blok w j. polskim/session in 
Polish
15:30 – otwarcie bloku
15:35  -  Marek Mieńkowski: „Biznes 4.0”.
16:00  -  Mateusz Kędzierski: „ A gdyby tak...”.
16: 25 –  podsumowanie konferencji/pytania do prelegentów

INFORMACJE O WEJŚCIÓWKACH:
Darmowe wejściówki na wydarzenie można odbierać w siedzibie American Corner 
Radom  przy  ul.  Traugutta  31/33  od  czwartku  (07.12)  od  godziny  12:00  do 
wyczerpania zapasów. Wejściówki można odbierać w godzinach pracy placówki.



Istnieje  możliwość  odebrania  wejściówek  na  poszczególne  bloki  (osobne 
wejściówki na każdą sesję) bądź na całość wydarzenia (jedno łączne zaproszenie):

Blok nr 1 – motywacja/motivation  (10:30 – 13:00) – blok w j. ang.
Blok nr 2 -  pasja/passion                   (14:00 – 15:15) -  blok w j. polskim
Blok nr 3 -  inspiracja/inspiration      (15:30 -  16:45)-  blok w j.polskim

Jedna  osoba  może  odebrać  maksymalnie  6  wejściówek.  Jedna  wejściówka  jest 
ważna  dla  jednej  osoby.  Nie  ma  możliwości  telefonicznej  bądź  e-mailowej 
rezerwacji zaproszeń. 
Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośba  do  wszystkich  zainteresowanych  o  zwrot 
wejściówek, które mogą być niewykorzystane. 
W razie pytań dotyczących wydarzenia prosimy o kontakt telefoniczny z palcówką 
American Corner Radom: 48 385 80 81 

Zapraszamy! Bądźcie z nami 15

 


