
 

 

Jak przekuć pasję w biznes? 

EEC – Liderzy Przyszłości na III Wschodnim Kongresie Gospodarczym  

w Białymstoku 
 

Białystok, 31 sierpnia 2016 r. – Autorzy podbijającego Stany Zjednoczone 

oprogramowania do rzeczywistości wirtualnej, projektantka mody, współtwórca 

robota, który ma pomagać najmłodszym w uczeniu się programowania, grupa 

tancerzy, choreografów i kreatywnych twórców, prezes Białostockiego Klubu 

Futbolu Amerykańskiego – to właśnie oni zachęcą uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z Białegostoku do przekuwania pasji w biznes. Spotkanie 

Liderów Przyszłości odbędzie się podczas III Wschodniego Kongresu 

Gospodarczego. 

 

Już po raz drugi największej imprezie gospodarczej poświęconej perspektywom 

rozwojowym Polski Wschodniej towarzyszy projekt EEC – Liderzy Przyszłości. Inicjatywa 

Grupy PTWP, organizatora Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, ma na 

celu kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie 

zaangażowania młodych osób w życiu publicznym. Jego główną ideą jest promocja 

wiedzy o gospodarce oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez możliwość 

spotkania i dyskusji z praktykami biznesu. 

 

– Włączając uczniów we Wschodni Kongres Gospodarczy, chcemy pokazać młodym 

ludziom, że i oni mogą już wkrótce stać się przedsiębiorcami, realnie wpływającymi na 

kształt miasta, regionu, kraju, a może nawet świata – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator  

i organizator Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, prezes Grupy PTWP. 

– Zachęceni entuzjastycznym przyjęciem ze strony szkół i – co najważniejsze – samych 

uczniów w ubiegłym roku, zaplanowaliśmy kolejne wydarzenie, podczas którego goście 

specjalni zaprezentują młodzieży pięć inspirujących inicjatyw – dodaje. 

 

23 września br., w spotkaniu w ramach projektu EEC – Liderzy Przyszłości  

w Białymstoku na III Wschodnim Kongresie Gospodarczym, udział wezmą:  

 



 

 

Marek Antoniuk i Kasia Wawrzeniuk, założyciele RiftCat. Twórcy oprogramowania 

do rzeczywistości wirtualnej, białostocki startup, który podbija Stany Zjednoczone 

rewolucyjnym oprogramowaniem do wirtualnej rzeczywistości. Ich produkt został 

zauważony przez serwisy Reddit, The Verge i Android Police. Założyciele firmy są 

laureatami takich konkursów jak Podlaski Akcelerator Innowacji, Imagine Cup Polska czy 

Mój pomysł, Mój biznes. Prywatnie – gracze, którzy nawet w życiu dorosłym lubią oddać 

się tej formie rozrywki na długie godziny. 

 

Fair Play Crew to grupa tancerzy, choreografów i kreatywnych twórców, którzy dzięki 

swojemu talentowi i pasji mają dziś na koncie realizację wielu prestiżowych projektów 

tanecznych, teatralnych i medialnych. W ciągu 20 lat działalności artystycznej zdobyli 

szereg nagród i wyróżnień w Polsce i za granicą. W 2015 roku zasłynęli spektaklem 

„Amatorologia” – pierwszą polską komedią taneczną – z którą w brawurowym stylu 

wygrali PAKĘ, najważniejszy w Polsce festiwal kabaretowy. 

 

Marcin Joka, współtwórca Photona. Mały robot stworzony przez studentów Politechniki 

Białostockiej ma pomagać najmłodszym w uczeniu się programowania. Korzystać z niego 

mogą dzieci już od 6 roku życia, rozpoczynające dopiero swoją przygodę z edukacją. 

Photon jest laureatem Podlaskiej Marki Konsumentów 2016. 

 

Rafał Bierć, prezes Białostockiego Klub Futbolu Amerykańskiego. Na pierwszy trening 

drużyny Futbolu Amerykańskiego Primacol Lowlanders Białystok przybyło 10 osób 

chętnych do gry. Mimo wielu przeciwności, sukcesywne budowanie zespołu oraz 

promocja futbolu amerykańskiego wśród białostoczan sprawiły, że w 2016 r., po 10 

latach od utworzenia klubu, na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbył się XI Superfinał 

o mistrzostwo ligi.  

 

Elwira Horosz, białostocka projektantka mody, odnosząca liczne sukcesy zarówno  

w kraju, jak i zagranicą.  

 

– Tego typu spotkania mają na celu pokazanie młodzieży, że biznes można budować na 

uwarunkowaniach wewnętrznych – posiadanych cechach osobowościowych, 

zainteresowaniach, pasjach – mówi Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji 



 

 

Rozwoju Regionalnego. – Uważamy, że kształtowanie właściwych postaw społecznych 

jest ważne na każdym etapie rozwoju. Dzięki projektowi EEC – Liderzy Przyszłości  

w Białymstoku, docieramy do młodzieży przez promowanie dobrych wzorców, takich 

właśnie, jakimi są młodzi, podlascy przedsiębiorcy – dodaje. 

 

Spotkanie w ramach EEC – Liderzy Przyszłości 2016 na Wschodnim Kongresie 

Gospodarczym w Białymstoku odbędzie się 23 września o godz. 13.30 w budynku Opery  

i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku (sala 

koncertowa). Przyjmie ono formułę swobodnej rozmowy, połączonej z prezentacjami oraz 

występami artystycznymi. Pasjonaci i praktycy biznesu odpowiedzą także na pytania 

zgromadzonej publiczności. Spotkanie poprowadzi Sylwia Łuniewska, dziennikarka Radia 

AKADERA i TVP Białystok. 

 

Włączając młodzież szkolną do programu Wschodniego Kongresu Gospodarczego 

w Białymstoku, organizatorzy zwracają uwagę na konieczność poszerzania oferty 

edukacji biznesowej dla młodych, kształcenia liderów przyszłości, którzy niedługo staną 

się nowym głosem w debacie publicznej.  

 

Partnerami i współorganizatorami inicjatywy są: Resursa Podlaska i Podlaska Fundacja 

Rozwoju Regionalnego. 

 

Projekt EEC - Liderzy Przyszłości zainicjowany został w 2014 roku w Katowicach podczas 

Europejskiego Kongresu Gospodarczego i jest obecnie kontynuowany na Śląsku.  

W zorganizowanych w ramach tego przedsięwzięcia spotkaniach udział wzięło już kilka 

tysięcy studentów. W białostockiej odsłonie projekt kierowany jest do młodzieży uczącej 

się w szkołach ponadgimnazjalnych. W 2015 r., w pierwszej odsłonie inicjatywy EEC – 

Liderzy Przyszłości w Białymstoku, wzięło udział niemal 300 uczniów z kilkunastu 

białostockich szkół. 

 

Szczegółowe informacje o projekcie EEC – Liderzy przyszłości dostępne są na stronie 

internetowej:http://www.wschodnikongres.eu/2016/pl/eec-liderzy-przyszlosci/186/ 

 

Kontakt i zgłoszenia do projektu: 

http://www.wschodnikongres.eu/2016/pl/eec-liderzy-przyszlosci/186/


 

 

Marcin Pogorzelski 

Menadżer Projektów PR Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego 

Tel: 662 493 089, e-mail: Pogorzelski@pfrr.pl 

 

*** 

 
Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to 

poświęcony najważniejszym kwestiom gospodarki Polski Wschodniej dwudniowy cykl debat, 

spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około tysiąca gości z Polski i z Europy.  

 

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator 

Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej  

w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej 

reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.  

### 
 
Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym – www.wschodnikongres.eu/pl/. 

Facebook: facebook.com/WschodniKongresGospodarczy 

Twitter: twitter.com/WschodniKongres #WKG2016 @WschodniKongres  

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl 

 

Akredytacje prasowe: https://konto.ptwp.pl/wkg/pl/media.html 
 
Dodatkowe informacje dla mediów: 
Marta Stach, Imago Public Relations  
M.609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl 

mailto:Pogorzelski@pfrr.pl
http://www.wschodnikongres.eu/pl/
https://www.facebook.com/WschodniKongresGospodarczy/?fref=ts
https://twitter.com/WschodniKongres?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.ptwp.pl/
https://konto.ptwp.pl/wkg/pl/media.html
mailto:m.stach@imagopr.pl

