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Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Talentową Explory,  którą 
 organizujemy w ramach Gdynia Explory Week. W tym roku przygotowaliśmy
mnóstwo ciekawych spotkań, wykładów i debatę, które mamy nadzieję,
zainspirują Was do pochylenia się nad tematem młodych talentów.  Wraz z
ekspertami, młodymi talentami Explory serdecznie zapraszamy nauczycieli,
dyrektorów szkół, pracowników organizacji pozarządowych oraz wszystkich
zainteresowanych tematem wspierania młodych zdolnych osób do
Pomorskiego Parku Naukowo-Techologicznego Gdynia, gdzie 20
października 2022 będzie się działo!  

 

 Zespół Explory



9:00-10:00 Rejestracja uczestników  

10:00-10:10 Otwarcie konferencji   

10:10-10:50
Jak wspierać i inspirować

Młode Talenty? 

Joanna Gogolińska, 
wiceprezeska Fundacji Zaawansowanych
Technologii 

10:50-11:30 
Młody talent w szkole.

Instrukcja obsługi 
Igor Kaczmarczyk, 
laureat Konkursu Explory

11:30-12:10
Od szkolnego projektu do

własnego biznesu 

Zuzanna Kot i Michał Jankowski, 
menadżerowie ds. Rozwoju Biznesu i Strategii w
Grupie INVESTIN S.A. 

12:15-13:00 Żywa biblioteka
Goście: Joanna Gogolińska, Igor Kaczmarczyk,
Zuzanna Kot i Michał Jankowski, Barbara Halska,
Gabriela Szczepanik

14:00-15:00 

Rozwijanie młodych
talentów –

  szanse i wyzwania  -
debata

Goście debaty: Joanna Gogolińska, Anna Broniarek,
Daniel Dereniowski, Barbara Halska, Marta Alicja
Trzeciak
Debatę poprowadzi Oktawia Gorzeńska

PROGRAM
KONFERENCJI
TALENTOWEJ

 

nauczycieli, 
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Joanna Gogolińska
Wiceprezeska Fundacji

Zaawansowanych Technologii

Igor Kaczmarczyk
Laureat Konkursu Explory

Zuzanna Kot
Menadżer ds. Rozwoju Biznesu i

Strategii w Grupie INVESTIN S.A. 

Michał Jankowski
Menadżer ds. Rozwoju Biznesu i

Strategii w Grupie INVESTIN S.A. 

Anna Broniarek
koordynator projektu 
Biuro Strategii NCBiR

Daniel Dereniowski  
CEO HugeTech

Oktawia Gorzeńska
Akademia Przywództwa Edukacyjnego

Barbara Halska
Nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole
Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie,

Nauczyciel Roku 2014

Marta Alicja Trzeciak
Centrum Nauki Experyment

Gabriela Szczepanik
Laureatka Konkursu Explory
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10:10-10:50

Jak wspierać i inspirować Młode Talenty? 

Program Explory od 11 lat odkrywa i wspiera młode talenty. Stale analizujemy potrzeby
uczestników Explory oraz bariery, z którymi się mierzą. Wiedza, którą ciągle zdobywamy
pozwala nam na doskonalenie naszych propozycji wsparcia tak, aby podążały za aktualnymi
potrzebami talentów – a niekiedy nawet je wyprzedzały. 

W moim wystąpieniu pokażę kim są młode talenty Explory i w jaki sposób nasze programy
odpowiadają na ich potrzeby. Postaram się pokazać także, które z działań Programu Explory
były skuteczne, a które się nie sprawdziły. Zaprezentuję plany Fundacji odnośnie rozwoju
działań dla młodych talentów związane z obszarem zrównoważonego rozwoju.

Joanna Gogolińska
Wiceprezeska Fundacji Zaawansowanych Technologii 

Menedżerka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym w organizacjach pozarządowych oraz w
sektorze biznesu. Od 10 lat odpowiedzialna za fundraising i rozwój Programu Explory w Fundacji

Zaawansowanych Technologii, obecnie na stanowisku wiceprezeski Fundacji. Prowadziła Program Explory w
latach 2013-2021. Była pomysłodawczynią Programu grantowego dla młodych talentów i uczestniczyła w

ocenie projektów w dwóch edycjach programu. Wcześniej kierowała działem PR i Fundraisingu w Fundacji
ITAKA oraz pracowała jako specjalistka ds. PR i organizacji wydarzeń w firmach prywatnych.



20.10.2022
(czwartek)

PPNT GDYNIA
Sala Kinowa

10:50-11:30

Młody Talent w szkole. Instrukcja obsługi

Igor Kaczmarczyk
Laureat Konkursu Explory 

 Doktorant w Grupie Badawczej Maxa Plancka w MCB w Krakowie, absolwent Instytutu Weizmana w Izraelu.
Laureat i finalista wielu konkursów naukowych, m.in. Explory (2014, 2015, 2016), EUCYS (2016), Złoty Medal

Chemii (2019). Współpracował z laureatką Nagrody Nobla z chemii, Prof. Adą Yonath. Jestwspółodkrywcą nowej
rodziny receptorów światła, która w 2022 roku została opisana w czasopiśmie Nature Structural and Molecular

Biology. Aktualnie pracuje nad strukturami enzymów modyfikujących RNA. W 2022 roku znalazł się na liście
25under25 magazynu Forbes w kategorii Nauka..

“Czego potrzebuje młody talent w szkole? Jakiego rodzaju wsparcie jest dla niego
najcenniejsze?  Jak mogłaby wyglądać modelowa współpraca ucznia z nauczycielem? Na te i
inne pytania opowiem ze swojej perspektywy – uczestnika Konkursu Explory i młodego
badacza.” 
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11:30-12:10

Od szkolnego projektu do własnego biznesu 
Czy projekt o wysokiej wartości naukowej zawsze posiada potencjał rynkowy? Jak to sprawdzić?
Jakie wyzwania czekają na młodych przedsiębiorców – bariery, ryzyka, luki przedsięwzięcia?
Mapa drogowa komercjalizacji – jakie są najważniejsze kamienie milowe procesu komercjalizacji?
Co to jest własność intelektualna i czy warto ją chronić?

Prelegenci przybliżą podstawowe zasady zarządzania projektem technologicznym z punktu widzenia
biznesowego, w tym przedstawią poszczególne etapy komercjalizacji, z uwzględnieniem strategii ochrony
rezultatów działalności naukowej. Zagadnienia zostaną zaprezentowane z uwzględnieniem perspektywy
przyszłych partnerów biznesowych, takich jak inwestorzy, czy podmioty wdrażające z sektora
przemysłowego. Ponadto podkreślone zostaną najczęściej spotykane zagrożenia i wyzwania procesu
komercjalizacji.

Zuzanna Kot 
 Menedżer ds. Rozwoju Biznesu i Strategii  w Grupie INVESTIN.

Doradca biznesowy, ukierunkowany na kreowanie przyszłości przedsiębiorstw, marek i produktów, szczególnie w
obszarach związanych z innowacyjnością. Prowadzi i nadzoruje procesy wdrożeniowe począwszy od działań audytorskich,

poprzez wsparcie w planowaniu strategicznym, aż po implementację i weryfikację założeń biznesowych. Specjalista w
zakresie pozyskiwania finansowania, w szczególności w ramach funduszy europejskich.  

 

Michał Jankowski
 Menedżer ds. Rozwoju Biznesu i Strategii w Grupie INVESTIN 

Menedżer specjalizujący się w obszarze wsparcia rozwoju projektów innowacyjnych poprzez doradztwo, management i
mentoring. Współpracuje z zespołami badawczymi, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami sektora publicznego na

wszystkich etapach rozwoju projektu – począwszy od modelowania jego założeń, poprzez diagnozę możliwości
finansowania, koordynację i realizację działań merytorycznych, aż po weryfikację i monitoring postępów. Wspiera firmy z

obszarów przemysłu 4.0, technologii środowiskowych i zielonych technologii, e-health oraz geoinformatyki i teledetekcji. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyiNjbgLf6AhXs-yoKHanPA2kQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fpl.linkedin.com%2Fin%2Fzuzanna-kot-9916bb59&usg=AOvVaw0ATaQnjX46rtl0DoOCTgG-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyiNjbgLf6AhXs-yoKHanPA2kQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fpl.linkedin.com%2Fin%2Fzuzanna-kot-9916bb59&usg=AOvVaw0ATaQnjX46rtl0DoOCTgG-
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12:15-13:00

Żywa biblioteka
Nieformalna część konferencji,

 w której uczestnicy, tak jak 
w prawdziwej Bibliotece mogą wybrać

interesujące ich tematy. Tym razem jednak
źródłem wiedzy nie będą książki, a spotkania z

żywymi osobami. Zapraszamy na inspirujące
rozmowy z prelegentami konferencji, wymiany

doświadczeń, zadawanie pytań
 i wspólnego poszukiwania odpowiedzi

 
Gośćmi Biblioteki będą: 

Joanna Gogolińska, Igor Kaczmarczyk, 
Zuzanna Kot i Michał Jankowski, 

Barbara Halska, Gabriela Szczepanik 
.
  

 



DEBATA
 Rozwijanie Młodych Talentów - Szanse i wyzwania

 

20.10.2022
(czwartek)

PPNT GDYNIA

12:15-13:00

Debatę prowadzi:
Oktawia Gorzeńska - autorka książki „Projekt zmiana – od frustracji do satysfakcji z pracy w szkole – warsztatownik”.
Absolwentka Leadership Academy for Poland. Wieloletnia dyrektorka szkoły z mocą zmieniania świata, twórczyni szkoły w
chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft. Doradczyni dyrektorów i szkoleniowiec w ogólnopolskich programach
edukacyjnych w zakresie przywództwa i innowacji. Twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego, współinicjatorka
platformy EduLab oraz ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji. Współtwórczyni #ProjektZMiana.  Członikini Rady
Programowej Fundacji Orange. Jutronautka 2022 według Gazety Wyborczej. Prowadzi blog www.gorzenska.com,
koordynuje ogólnopolskie projekty edukacyjne. 

Gośćmi debaty będą: 
Joanna Gogolińska,  Barbara Halska,  Marta Alicja Trzeciak, Daniel Dereniowski i Anna Broniarek

http://www.gorzenska.com/
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