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IDEA PROJEKTU: 
Po raz pierwszy przy Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach odbywać się będą 
specjalne spotkania z liderami świata biznesu, polityki i mediów - gośćmi Kongresu, którzy 
podzielą się swoimi przemyśleniami dotyczącymi przedsiębiorczości, własnego biznesu 
i rozwoju.  
Spotkania te są dedykowane w sposób szczególny studentom, którzy stanowią strategiczny 
zasób dla rozwoju sektora MŚP w Polsce i Europie, jako przyszli pracownicy, ale również 
przedsiębiorcy oraz w dalszej perspektywie pracodawcy. Studenci to również olbrzymi 
potencjał innowacyjnych pomysłów, które miejmy nadzieję, w jak największym stopniu 
będą przekute na start-upy z potencjałem globalnym. 
Cały projekt składa się z 12 spotkań z 12 liderami w ramach specjalnej ścieżki Future 
Entrepreneurs 2015.  
W FE 2015 wezmą udział studenci z kilkudziesięciu polskich uczelni, samorządów i organizacji 
studenckich. 

Prowadzący FE 2015: 

 Edyta Lachowicz-Santos, Kierownik Zespołu Promocji Zagranicznej, Biuro Promocji i 
Nowych Mediów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wiceprzewodnicząca 
grupy eksperckiej EMPLOI w EAIE (European Association for International Education) 

 Marek Kiczka, Rzecznik Prasowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 
 
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, sala 9 
 
Wtorek, 13.10.2015 
 
9:00-10:00  Kamil Durczok  

 dziennikarz radiowy i telewizyjny urodzony w Katowicach  

 dziennikarz TVP (1993–2006),  

 dziennikarz TVN (2006-2015), były redaktor naczelny Faktów TVN  
 
Formuła spotkania: 60 min. wystąpienia z pytaniami uczestników z sali, dyskusja 

 
10:00-11:00  Rafał Brzoska  

 68. pozycja w rankingu Forbes’a „100 najbogatszych Polaków 2015”  

 założyciel i współwłaściciel spółek z Grupy Integer.pl – w tym innowacyjnej sieci 
paczkomatów  

 prezes Grupy Kapitałowej Integer.pl SA oraz InPost Sp. z o.o. (konkurenta Poczty 
Polskiej SA)  
 

Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od 
uczestników z sali 

http://www.ekmsp.eu/


11:30-12:30  Sohrab Fadai  

 Przewodniczący Young Entrepreneurs of Sweden YEOS  

 Pisarz, autor kilku książek o tematyce przedsiębiorczości  

 Szwedzki przedsiębiorca  
 
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie głównej myśli lidera / pytania od moderatora / pytania od 
uczestników z sali  

 
12:30-13:30  Krzysztof Jędrzejewski 

 36. pozycja w rankingu Forbes’a „100 najbogatszych Polaków 2015”  

 główny akcjonariusz i przewodniczący nadzorczej Kopexu (grupa zatrudnia ponad 6 
tys. pracowników)  

 przedsiębiorca wyczulony na potrzeby ludzi wykluczonych społecznie i im pomagający  
 
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od 
uczestników z sali  

 
14:00-15:00  Chris Garcia  

 amerykański biznesmen z Kalifornii  

 najmłodsza osoba zakwalifikowana do programu The U.S. Department of State’s 
Global Entrepreneurship Program (GEP)  

 właściciel start-up’a technologicznego, szef firmy konsultingowej doradzającej 
startupom i młodym firmom  

 
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od 
uczestników z sali 

 
15:00-16:00  Matt Domogała  

 absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, MBA Marketing & MBA 
Management na Uniwersytecie PACE w Nowym Jorku  

 ponad tysiąc godzin prac nad projektami społecznymi w USA – głównie nastawione 
na pomoc Polakom i promocję naszego kraju (odznaczony przez Konsula 
Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku za promocję kultury Polskiej w USA)  

 trener, mówca, inspirator  
 
Formuła spotkania: 60 min. wystąpienia motywacyjnego prowadzącego do odkrywania własnego potencjału 

 
Środa, 14.10.2015 
 
9:00-10:00  Dimitris Tsigos  

 przewodniczący Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców YES for Europe 
w Brukseli  

 właściciel akceleratora start-up’owego w Atenach  

 inwestor, przedsiębiorca, społecznik  
 
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od 
uczestników z sali  

 



10:00-11:00  Anna Kruk i Wojciech Kruk Jr.  

 5. pokolenie poznańskiej rodziny jubilerskiej  

 Wojciech Jr. od zawsze interesował się rodzinnym biznesem, a szlify zdobywał 
pracując w Szwajcarii, Chinach i w wielu innych zakątkach świata  

 Anna jest projektantką mebli, ubrań, opakowań, wnętrz, przestrzeni publicznych, 
grafiki komputerowej i oczywiście biżuterii (praktykowała m.in. w Barcelonie u 
mistrza złotniczego Jaime Diaz)  

 
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od 
uczestników z sali  

 
11:30-12:30  Luca G. Donelli  

 szef Confindustria Giovani Imprenditori - włoskiej organizacji młodych 
przedsiębiorców  

 wiceprzewodniczący Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców YES for 
Europe w Brukseli  

 włoski przedsiębiorca  
 
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od 
uczestników z sali  

 
12:30-13:30  prof. Marian Zembala  

 minister zdrowia  

 dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu  

 uczeń i współpracownik prof. Zbigniewa Religi  
 
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od 
uczestników z sali 

 
14:00-15:00 Dariusz Żuk  

 współzałożyciel i szef Polski Przedsiębiorczej, CEO Business Link  

 współzałożyciel sieci Inkubatorów AIP, funduszu AIP Seed Capital z ponad 110 
spółkami w portfelu oraz sieci akceleratorów Business Link  

 współautor obniżonej składki ZUS przez pierwsze dwa lata działania nowej 
jednoosobowej działalności gospodarczej  

 
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od 
uczestników z sali 

 
15:00-16:00 Michał Sadowski  

 założyciel i prezes Brand24, globalnej marki z Polski  

 przedsiębiorca , dizajner, programista, bloger i komentator zjawisk związanych z 
internetem  

 autor bestsellerowej książki „Rewolucja Social Media”  
 
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od 

uczestników z sali 


