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Spotkanie z Leszkiem Czarneckim 
 
Leszek Czarnecki, wspólnie z czołowymi uczelniami wyższymi w Polsce, realizuje 
kampanię „Przedsiębiorczość – inicjatywa Leszka Czarneckiego”, której celem jest 
umożliwienie swobodnego dialogu między młodymi ludźmi a znanymi przedsiębiorcami. 
Pierwsze spotkanie w roku akademickim 2010/2011 organizowane jest wspólnie  
z Politechniką Wrocławską.  
 
17 listopada (środa) o godzinie 9.45 w auli gmachu głównego uczelni przy wyb. 
Wyspiańskiego 27 odbędzie się otwarta dyskusja z udziałem zaproszonych gości, którzy 
opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z wyborem i rozwojem ścieżki kariery.  
 
W spotkaniu udział wezmą: 
 

• Leszek Czarnecki, prywatny przedsiębiorca, inwestor giełdowy, założyciel  
i główny akcjonariusz m.in.: GETIN Banku, Noble Banku, Open Finance i LC Corp. 

• Adam Krzanowski, współzałożyciel i współwłaściciel Grupy Nowy Styl, która 
obecnie jest jednym z największych na świecie producentów krzeseł. 

• Tomasz Szpikowski, współzałożyciel agencji zatrudnienia Work Service oraz 
laureat nagrody “Przedsiębiorca Roku” w kategorii Nowy Biznes. 

 
Moderatorem dyskusji będzie Andrzej Jacaszek, redaktor naczelny Harvard Business 
Review Polska. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVN CNBC Biznes. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nadciąga internetowa rewolucja 

W środę 17 listopada br. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej (bud.D-
20) odbędzie się Dzień Internetowej Rewolucji. W trakcie wydarzenia eksperci  
z Google oraz portalu home.pl poprowadzą studentów i przedsiębiorców przez gąszcz 
sieci ucząc m.in.: jak promować biznes w internecie, stworzyć stronę internetową, czy 
reklamować się w wyszukiwarce. Początek spotkania o godz. 10.00, przewidywane 
zakończenie około godz. 18.00.  

Więcej informacji oraz program na stronie http://www.dnirewolucji.pl/ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wykład „Culture beats Strategy" na Politechnice Wrocławskiej 

18 listopada na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej gościł 
będzie Tor Eneroth* - Dyrektor ds. Kultury Organizacyjnej w Volvo IT. Podczas 
wizyty podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami podczas otwartego wykładu  
pt. „Culture beats Strategy”. Organizowane z inicjatywy Volvo IT spotkanie rozpocznie się  
o godz. 9.00 w sali 409 bud. B-4 (ul. Łukasiewicza 5) Politechniki Wrocławskiej.  

*Tor Eneroth specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących kultury organizacyjnej oraz 
zarządzania zmianą. Wspiera menedżerów, zespoły oraz organizacje w świadomym 
budowaniu i rozwoju kultury organizacyjnej. Dyrektor ds. Kultury Organizacyjnej w Volvo 
IT jest także współautorem publikacji pt. “The Dynamics of Change”, “Vital Habits for 
Daily Learning" oraz "Get Connected".  

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 

 


