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Słowem wstępu
Zmiana = Rozwój = Sukces
W dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy świadkami 
zmian, których nigdy nie cofniemy. A współczesny świat 
stawia przed nami nowe wymagania. Nie chcemy być jego 
niewolnikami, lecz oczekujemy życia, w którym można mieć 
dystans wobec samego siebie, być otwartym na zmiany 
i ciągle się rozwijać. Bazując na dostępnej wiedzy dotyczącej 
rozwoju naszej cywilizacji, to właśnie te potrzeby znajdziemy 
w pakiecie kompetencji przyszłości. Kompetencji, które 
dadzą szansę na sukces. I nie są to już kompetencje eksperckie 
i twarda wiedza, która może okazać się nieaktualna już przy 
wejściu na rynek pracy. W nowej rzeczywistości, w której 
dostęp do wiedzy jest powszechny, źródłem przewagi 
konkurencyjnej na rynku pracy jest gotowość i umiejętność 
szybkiego uczenia się oraz otwartość na zmiany, umiejętność 
adaptacji. Nie zagwarantuje nam tego jedynie przejście 
poszczególnych etapów edukacji, zakończonych zdobyciem 
dyplomu. Edukacja musi być dziś stałym elementem naszej rzeczywistości i towarzyszyć przez całe życie. 
W niniejszym wydaniu przedstawiamy środowiska wspierające uczenie się przez całe życie. To krakowskie 
przedsiębiorstwa – prawdziwi inspiratorzy kariery, którzy swoją otwartością na młodych ludzi z zagranicy 
i gotowością do dzielenia się swoim doświadczeniem podkreślają swoje zaangażowanie we współpracę 
międzynarodową. Z kolei zaprezentowane tradycyjne instytucje kształcenia, tj. szkoła ponadpodstawowa, 
przedszkole i żłobek, a także uczelnia uniwersytecka, będące ważnym miejscem praktyk uczniów i wizyt 
job shadowing w ramach Erasmus+ pokazują swoją pełną świadomość konieczności wspierania rozwoju 
kompetencji miękkich. Z prezentacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dowiemy się zaś o oferowanych 
przez nią programach, które naprawdę zmieniają życie. Są one dowodem na to, że skuteczna edukacja na 
miarę potrzeb współczesności i przyszłości to nie tylko wpajanie wiedzy, ale także dostarczanie narzędzi, 
by samodzielnie tę wiedzę zdobywać. Olimpiada Zwolnieni z Teorii, zaprezentowana w tym numerze to 
właśnie przykład przedsięwzięcia, w którym organizacja projektu społecznego pozwala młodym działać dla 
innych, a jednocześnie uczyć się dla siebie. To młodzi dziś decydują o przyszłości i należy wsłuchać się w ich 
głos. O realizacji tego założenia świadczy zainicjowanie programu Młodzi na Forum podczas XXXI Forum 
Ekonomicznego w Karpaczu w dniach 6-8 września 2022 roku – największej konferencji łączącej przedstawicieli 
kręgów gospodarczych i politycznych Europy Środkowo-Wschodniej, której w tym roku nasza Redakcja ma 
zaszczyć być Partnerem Medialnym. Działalność Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej pokazuje, że we 
współpracy tkwi siła i kierując się tą ideą, naprawdę możemy być odpowiedzialnym uczestnikiem i kreatorem 
nowej rzeczywistości.
Szczególną uwagę w tym numerze poświęcamy osobie Michała Matuszewskiego – utalentowanego i wrażliwego 
artysty, który realizując się w zawodzie muzykoterapeuty „idzie za głosem” potrzeb innych. Zaś swoim głosem 
otwiera serca, umysły, inspiruje i motywuje. 
Świat jest coraz bardziej multi i my też musimy.  Bądźmy gotowi na zmianę… zmianę siebie. Bo choć całego 
świata od razu nie zmienimy, to własny już tak. Jeśli uda nam się to osiągnąć, możemy mieć uzasadnione 
przypuszczenie, że nie tylko my staliśmy się lepsi, ale dzięki nam lepszy stał się także świat.
Życzę miłej lektury.

redaktor naczelna



Przeżyjmy  
to jeszcze raz
Czym jest sukces? Jak zdefiniować karierę? Gdzie szukać inspiracji do działania i rozwoju? 
Mimo wielu pytań i mnóstwa, często skrajnych na nie odpowiedzi, warto szukać wokół 
siebie ludzi, którzy mogą nas zainspirować. Rozniecić iskrę, dzięki której śmielej spojrzymy 
w przyszłość. Potrzebne jest docenianie ludzi oraz instytucji, którym po prostu chce się robić 
coś dla innych. Po prostu i aż, bo architektura współczesnego świata zmierza w kierunku 
wygodnictwa, łatwości i egoizmu.

Dwudziestego piątego maja  bieżącego 
roku w Hotelu Park Inn by Radisson 
w Krakowie odbyła się Gala „Inspiratora 
Kariery 2022” dedykowana kategorii 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, 
organizowana przez Instytut Pracy 
i Kariery, w której nagrodzono firmy 
oraz instytucje naukowe działające 
w wymiarze międzynarodowym na 
rzecz kształcenia zawodowego młodych 
ludzi. Celem programu Inspirator 
Kariery jest wybór i promowanie 
podmiotów, podejmujących inicjatywy 
na rzecz podniesienia jakości kształcenia 
zawodowego oraz formowania pre-

orientacji i orientacji zawodowej. 
Konkurs stanowi jednocześnie unikatowe 
narzędzie i spoiwo do integracji 
sektora edukacyjnego, szkolnego 
i samorządowego. Z jednej strony, dla 
podmiotu poddającego się weryfikacji, 
stanowi okazję do podsumowania swoich 
rozwiązań i praktyk, z drugiej zaś daje 
inspirację i motywację dla innych, by 
wspierać rozwój kariery młodych ludzi.

- Program ma charakter otwarty 
i mogą w nim uczestniczyć wszystkie 
podmioty ze środowiska edukacyjnego, 
samorządowego i biznesowego, speł-

niające wymogi w zakresie realizacji 
zadań na rzecz szeroko rozumianego 
kształcenia i rozwoju zawodowego. 
Konkurs skierowany jest do szkół, 
przedszkoli, przedsiębiorstw i instytucji, 
które realizują doradztwo zawodowe, 
formowanie preorientacji i orientacji 
zawodowej. Niezmiernie się cieszę, że 
dziś możemy nagrodzić firmy i instytucje 
z Krakowa, które swoją otwartością na 
młodych ludzi w ramach projektu Erasmus 
Krakow tworzą zacne grono prawdziwych 
ambasadorów kariery – mówi Paweł 
Abucki, pomysłodawca i Przewodniczący 
Kapituły Konkursu. 



W wydarzeniu wzięli udział:  
prof. dr hab. Inż. Bogdan Kulig, Dziekan 
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie oraz  
dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego 
Janina Pach, Kierownik Katedry Ekonomii 
i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu 
Pedagogicznego i Pełnomocnik Rektora 
ds. Dyscypliny Ekonomii i Finansów, 
którzy zwrócili uwagę na to, jak ważne 
jest podejmowanie działań w wymiarze 
międzynarodowym. Uniwersytety te 
współpracują z Instytutem Pracy i Kariery 
w ramach projektu Erasmus Krakow, 
przyjmując na staże zawodowe oraz job 
shadowing zagranicznych uczniów oraz 
nauczycieli. Dzięki ich zaangażowaniu 
oraz chęci współpracy, otwartości, 
młodzi ludzie i kadra nauczycielska 
mają możliwość zdobywania między-
narodowego doświadczenia, podnoszenia 
swoich kompetencji i umiejętności, 
a także czerpania z wiedzy i doświadczenia 
polskich uczelni. 

Podczas przemówień głos zabrał 
również Krzysztof Peroń, Prezes 
Zawierciańskiego Forum Pracodawców, 
który podzielił się swoją refleksją na temat 
znaczenia stawiania sobie wyzwań już od 
najmłodszych lat. Podkreślił, jak ważne 
jest konsekwentne dążenie do celu, wiara 
we własne możliwości i umiejętność 

czerpania z potencjału, jaki wynika ze 
spotkania w życiu ludzi, którzy mogą 
stanowić prawdziwą inspirację naszej 
kariery.  

Na rzecz współpracy międzynarodowej 
działa również wiele firm z Krakowa, 
które w ramach programu Erasmus 
Krakow stały się w ostatnim czasie 
nieocenioną bazą dla uczniów, studentów, 

pracowników dydaktycznych z różnych 
krajów Europy. Gala stanowiła okazję do 
tego, aby podziękować im za ich wkład 
w tym zakresie. Statuetki oraz dyplomy 
Inspiratora Kariery 2022 w kategorii 
Współpraca Międzynarodowa wręczył 
Paweł Abucki, Prezes Zarządu Instytutu 
Pracy i Kariery oraz Marta Prusek-Galińska, 
redaktor naczelna magazynu "Kierunek 
Kariera", a uhonorowani zostali: firma 
Berrylife, która zajmuje się wdrażaniem 
nowych technologii oraz zaawansowanych 
rozwiązań multimedialnych na potrzeby 

eventów oraz stałych instalacji; restauracja 
EUSKADI Kuchnia Baskijska, która jako 
jedyna w Polsce serwuje dania kuchni 
baskijskiej;  Zespół Szkół Mechanicznych 
nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie 
– najbardziej rozpoznawalna szkoła 
zawodowa na edukacyjnej mapie Krakowa; 
Salam Lab – organizacja pomagająca 
osobom wykluczonym oraz uchodźcom; 

firma PRE Edward Biel, która zajmuje się 
produkcją innowacyjnych stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych; Qubus Hotel – 
sieć hoteli, która stanowi bazę zarówno dla 
gości biznesowych jak i indywidualnych 
i działa w Polsce od 1996 roku; 
restauracja WELL DONE specjalizująca 
się w kuchni amerykańskiej; firma 
SEOSEM 24, która zajmuje się realizacją 
kampanii reklamowych, tworzeniem oraz 
pozycjonowaniem stron www, szkoleniami 
i analityką internetową; Przedszkole 
Niepubliczne Brytyjsko-Polskie „BIG BEN” 

Na rzecz wspólnoty europejskiej działa również wiele 
firm z Krakowa, które w ramach programu Erasmus 
Krakow stały się w ostatnim czasie nieocenioną bazą  
dla uczniów, studentów, pracowników dydaktycznych  
z różnych krajów Europy. 
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- dwujęzyczne przedszkole zapew-
niające swoim wychowankom kontakt 
z polskimi oraz brytyjskimi nauczycielami; 
restauracja „Pod Różą”, która jest jedną 
z najstarszych restauracji w Krakowie; 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
nr 1 w Krakowie zajmujące się 
przygotowywaniem młodzieży i osób 

dorosłych do wejścia na rynek pracy; 
Hotel Estera znajdujący się w lokalizacji, 
która umożliwia turystom dotarcie 
do najpiękniejszych zabytków stolicy 
Małopolski; Żłobek i Przedszkole Języ-
kowe ITSW w Krakowie, które wychowuje 
dzieci w duchu wielojęzyczności; 
Hotel Park Inn Radisson Kraków – 
jedna z najbardziej atrakcyjnych baz 
noclegowych na mapie Krakowa; Instytut 
Pedagogiki Szkolnej i Przedszkolnej 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie, który zajmuje się kształce-
niem studentów w zakresie pedagogiki 
szkolnej i przedszkolnej; firma GREEN 
CELL umożliwiająca użytkownikom 
nowoczesnych technologii korzystanie 
z nich bez najmniejszych zakłóceń; Hotel 

Hilton Garden Inn Kraków, który spełnia 
wymagania zarówno osób podróżujących 
służbowo, jak i urlopowiczów; Wydział 
Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu 
Rolniczego  im. H. Kołłątaja w Krakowie 
mogący poszczycić się długą oraz 
bogatą historią, jak również unikatowym 
profilem edukacyjno-badawczym; Ogród 

Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie – najstarszy ogród botaniczny 
w Polsce; LWOWSKA 1 Aparthotel 
oferująca noclegi w modnej części Krakowa, 
zapewniająca komfort i przestrzeń 
w niebanalnym designie; Zespół 
Parków Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego, którego misją jest 
dbanie o parki krajobrazowe na terenie 
województwa małopolskiego; Małopolska 
Hodowla Roślin – jedna z największych firm 
hodowlano-nasiennych w Polsce; Zespół 
Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie, 
który specjalizuje się w ekonomii, 
rachunkowości, turystyce i hotelarstwie; 
Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku 
Rozwojowego – pionierska placówka 
zajmująca się wielospecjalistyczną  

opieką dzieci z tzw. grupy ryzyka 
okołoporodowego; Towarzystwo Spor-
towe Wisła Kraków – trzynastokrotny 
mistrz Polski w piłce nożnej i ostatni 
funkcjonujący na wysokim poziomie 
wielosekcyjny klub w Polsce; Dom Pomocy 
Społecznej w Krakowie, którego misją jest 
zapewnienie mieszkańcom całodobowej 
opieki oraz zaspokojenie ich potrzeb 
w atmosferze życzliwości; Zespół Szkół 
Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie, 
którego absolwenci uzyskują tytuły 
kucharza, cukiernika, piekarza czy kelnera; 
Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero 
wyróżniająca się na tle konkurencji 
wielkoformatowym drukiem; firma 
Thousand Miles, która w niezwykły sposób 
organizuje czas wolny, eventy, wyjazdy 
do lokalnych atrakcji turystycznych;  
ARK  Jobs – pośrednik między mieszkańcami 
lokalnej społeczności i sektorem biznesu; 
Zespół Szkół Łączności w Krakowie, który 
kształci przyszłych fachowców w branży 
elektronicznej, komputerowej, językowej 
czy dziennikarskiej; firma Yabimo 
tworząca konstrukcje stalowe skrojone do 
potrzeb swoich klientów i użytkowników 
ich obiektów. 

Wiele firm, instytucji, przedsiębiorstw, 
wiele ludzi, ogrom serc. Każda 
z nagrodzonych instytucji każdego dnia 
podejmuje działania, które pozwalają 
innym, głównie młodym ludziom 
z zagranicy, zdobywać doświadczenie, 

Laureaci	Inspiratora	Kariery	2022		w	kategorii	Współpraca	Międzynarodowa

Laureaci „Inspiratora Kariery 2022" w kategorii 
WSPÓŁPRACA MIEDZYNARODOWA patrzą dalej,  
myślą przyszłościowo i wreszcie – są otwarci na to,  
aby dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi. 



Wystąpienie	Krzysztofa	Peronia	podczas	Gali	Inspirator	Kariery	2022

Koncert	Michała	Matuszewskiego	podczas	Gali	Inspiratora	Kariery	2022

nowe umiejętności i kompetencje. 
Współczesny świat, a raczej współcześni 
ludzie, budując swoją hierarchię wartości 
starają się, aby to, co posiadają, zostało 
dla nich. Współcześni ludzie, ale nie ci, 
którzy zaszczycili swoją obecnością Galę 
„Inspirator Kariery 2022”. Oni patrzą 
dalej, myślą przyszłościowo i wreszcie – 
są otwarci na to, aby dzielić się swoimi 
umiejętnościami z innymi. 

W inspirowaniu innych i chęciach, by 
to robić, nie można wyzbyć się uczuć 
oraz emocji. Kropkę nad „i” wydarzenia 
stanowił występ Michała Matuszewskiego 

– finalisty muzycznego programu 
telewizyjnego „Must be the music. Tylko 
muzyka” oraz uczestnika programu „The 
Voice of Poland”. Jego głos, wyczucie 
smaku, styl i emocjonalność sprawiły, że 
Gala „Inspiratora Kariery 2022” jeszcze 
na długo zostanie w pamięci gości oraz 
organizatorów. Jej międzynarodowy 
wymiar był odczuwalny również dzięki 
obecności Umita Dimena – koordynatora 
projektów Erasmus+ w szkole Gürpinar 
Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu 
Lisesi, który zauważył, jak ważna jest 
współpraca na linii edukacja, instytucje 

publiczne i przedsiębiorstwa prywatne, 
a tworzenie pomiędzy nimi kooperacji 
ma dobroczynny wpływ na wszystkie 
stanowiące ją filary.

Inspiratorzy Kariery nagrodzeni. To już 
za nami. Teraz czas na kolejne działania, 
kolejne firmy, instytucje. To okazja do 
tego, aby na przykładzie tegorocznych 
zwycięzców konkursu zaczerpnąć od nich 
inspiracji i działać. Tylko działanie może 
coś zmienić i wyłącznie dzięki niemu 
europejski rynek pracy ma szansę zyskać 
wysoko wykwalifikowanych specjalistów. 

Beata Hąc



Fot. Marcin Cieślak NONAME STUDIO
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Artysta i terapeuta. Swoją wrażliwością, artyzmem i pedagogicznym podejściem rozjaśnia mrok wielu 
serc. Serc ludzi borykających się z różnymi problemami, poczynając od trudnych środowisk rodzinnych, 
nałogów, ciężkich chorób ciała, na psychosomatycznych kończąc.  Na scenie urzeka zaś głosem.  Mowa 
o Michale Matuszewskim – 27-letnim wokaliście i pedagogu w jednym, który został finalistą programu 
„Must Be The Music. Tylko Muzyka”, a także był uczestnikiem „The Voice of Poland”. Swoimi występami 
zapisał się w pamięci milionów widzów, zyskując tym samym niezwykłą popularność. Utalentowany, 
ale nie epatujący swoją osobą – Michał opowiedział nam o zawodzie muzykoterapeuty, który najlepiej 
oddaje jego autentyczność.

Kierunek Kariera: Jako absolwent 
pedagogiki społeczno-opiekuńczej 
na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 
Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki 
Muzycznej w PWSZ w Sanoku jest Pan 
terapeutą w Domu Pomocy Społecznej 
w Krakowie. Jednocześnie jest Pan 
znanym muzykiem, wokalistą. Kim czuje 
się Pan bardziej, artystą czy terapeutą?

Michał Matuszewski: Każdego z nich jest 
we mnie po równo. Jedno z drugim jest 
w pełni zharmonizowane i to odczucie 
powoduje, że mogę być w swojej pracy 
autentyczny. A to jedna z najważ-
niejszych cech, jaką powinien posiadać 
muzykoterapeuta. 

Jest to jednak połączenie nietuzinkowe. 
Wydawać by się mogło, że nie może 
być balansu pomiędzy byciem artystą, 
który, żeby istnieć, musi stawiać 
na egocentryzm, a terapeutą, który 
w stu procentach powinien skupiać się 
na drugim człowieku, jego problemach, 
jego życiu. Proszę opowiedzieć w takim 
razie, który talent został u Pana odkryty 
jako pierwszy?

Zdecydowanie muzyczny. Moja rodzina 
jako pierwsza zauważyła moje 
predyspozycje artystyczne. To rodzice 
i babcia postawili na moją edukację 
w podstawowej i średniej szkole 
muzycznej w Sanoku. Miałem być 
instrumentalistą, uczyłem się gry na 
akordeonie i fortepianie, jednak już 
na początku nauki moja nauczycielka  
zauważyła, że potrafię i grać, i śpiewać. 
To ona zgłosiła mnie na Międzynarodowy 
Festiwal Kolęd i Pastorałek, który potem 
wygrywałem dwanaście lat z rzędu, 
kończąc z nagrodą Grand Prix. Już wtedy 

nabierałem świadomości muzycznej, 
a decyzja o kontynuacji edukacji 
muzycznej ze studiami pedagogicznymi 
jednocześnie była tylko potwierdzeniem 
dojrzałości mojego wyboru. Natomiast 
pierwszy impuls do pójścia w stronę 
pedagogiki socjalnej dostałem podczas 
uczestnictwa w zajęciach terapii 
zajęciowej dla osób z zespołem Downa. 
To było niesamowite przeżycie widzieć 
i odczuwać zaufanie, jakim darzyły mnie 
te osoby. Dokładnie pamiętam - to wtedy, 
gdy te osoby przelewały na mnie swoją 
wrażliwość, poczułem swego rodzaju 
powołanie, że chcę pomagać ludziom. 
Ponieważ nie było wtedy, i chyba wciąż 
nie ma, kierunku studiów muzykoterapia 
– można ją studiować tylko w formie 
studiów podyplomowych - wybrałem 
kierunek pedagogiki socjalnej na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Większość 
przedmiotów była zbieżna z przedmiotami 
„podyplomówki” z muzykoterapii, więc 
wszystko wydawało się sensowne. 
Splot wielu zdarzeń i ludzie, których 
napotkałem na swojej drodze w tym czasie 
tylko utwierdzały mnie w przekonaniu, 
że pomaganie ludziom poprzez muzykę 
to coś, czym chciałbym się zająć w życiu 
zawodowym. 

To znaczy?

W trakcie studiów uczestniczyłem 
w warsztatach terapii zajęciowej 
dla seniorów. Odbywałem również 
wolontariat w moim obecnym miejscu 
pracy, czyli krakowskim Domu Pomocy 
Społecznej. To tutaj zachwyciłem się 
pracą terapeuty, która jest bardzo 
kreatywna i wymaga elastyczności, 
a to coś, co zawsze ceniłem, bo nie ma 

tutaj rutyny, mechanicznych czynności. 
W trakcie wolontariatu wykonałem 
wiele spontanicznych koncertów dla 
mieszkańców DPS-u. To było niezwykle 
budujące patrzeć, jak podoba się im moja 
muzyka, jak łagodząco i terapeutycznie 
na nich działa. Dodatkowym wsparciem 
były opinie pracowników, którzy ze swojej 
– bardziej obiektywnej perspektywy – 
widzieli, jak moje koncerty wpływają 
na samopoczucie ludzi z zaburzeniami 
psychicznymi. Te ich obserwacje 

z pewnością przyczyniły się do decyzji 
o zaproponowaniu mi pracy właśnie 
w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie na 
stanowisku terapeuty. Bardzo szczęśliwy 
przyjąłem tę propozycję i tak rozpocząłem 
tutaj pracę, kontynuując jednocześnie 
studia magisterskie w trybie dziennym 
na obu rozpoczętych kierunkach.

I co ciekawe, to nie było Pana jedyne 
wyzwanie? Czy to właśnie wtedy rozpędu 
nabrała Pana kariera wokalno-muzyczna 
i obecność w mediach?

Tak, zgadza się.  Wziąłem udział 
w programie „Must Be The Music. 
Tylko Muzyka”, w którym dotarłem do 
finału, a następnie, za namową coraz 
szerszej publiczności, która twierdziła, 

Trzeba iść za głosem…  
za głosem serca.  
Trzeba być uważnym na to,  
co ono nam podpowiada.
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że powinienem bardziej się pokazywać, 
trafiłem do "The Voice of Poland". 
Generalnie to był bardzo intensywny czas. 
Praca i studia od poniedziałku do piątku, 
a w weekendy koncerty… wiele koncertów. 
Wpadłem w wir, kołowrotek, który coraz 
bardziej groził mi schematycznym trybem 
pracy.

Nie podobało się to Panu?

Zdecydowanie nie. Komercyjny świat 
kolorowych światełek to „nie moja 
bajka”. Bycie muzykiem to trudny 
i bardzo wymagający zawód. Bynajmniej, 
ja pracy się nie boję, ale dzisiejszy 
świat artystyczny jest przepełniony 
komercjalizmem. Aby dotrzeć ze swoją 
muzyką do szerokiego grona odbiorców, 
trzeba liczyć się z ograniczeniami. Tu nie 
ma swobody w doborze repertuaru, tu 
trzeba dopasowywać się do trendów. To 
nie jest zgodne z moją naturą. Dlatego 
postanowiłem zaryzykować i postawić na 
twórczą wolność. Zacząłem wybierać tylko 
te propozycje, w których mogę być sobą. 
Rozwijając się muzycznie, miałem coraz 
większą świadomość, że moja muzyka 

nie nadaje się na koncerty plenerowe 
i po prostu z nich zrezygnowałem. Do 
teraz wybieram propozycje koncertów 
skierowanych do określonego grona 
odbiorców, konkretnych okoliczności, 

gdzie publiczność stanowią ludzie 
o wrażliwości podobnej do mojej. 
Doświadczenia z programów muzycznych 
mają jednak dla mnie ogromne znaczenie. 
Mam satysfakcję, że dzięki moim 
występom wiele osób dowiedziało się 
o zawodzie muzykoterapeuty. 

No właśnie, proszę powiedzieć, jak 
wygląda Pana praca w tej profesji?

Narzędzia mojej pracy to głos i muzyka. 
Jestem terapeutą 260 osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Każda z tych osób to 
oddzielna historia, inna opowieść 

o dramatach i cierpieniach. Każdy 
przeżywa inaczej, inaczej przyjmuje swój 
los. W każdym przypadku ważne jest 
bardzo dogłębne poznanie, co jest źródłem 
problemów. Każda z tych osób wymaga 
innego wsparcia, różne są ich oczekiwania 
i reakcje, a ja muszę to wszystko wiedzieć, 
żeby każdej osobie pomóc możliwie 
skutecznie. Muzyka stanowi do tego 
doskonałe narzędzie, gdyż ma ogromny 
wpływ na człowieka. Moje zajęcia 
terapeutyczne to rytmizacja utworów 
poprzez klaskanie, tupanie, mimikę i gesty, 
ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne. Mój 
ulubiony etap to uwrażliwianie, kiedy 
siadam przy fortepianie i rozpoczynam 
część melodyczną.  Polega ona głównie 
na prezentowaniu odpowiednio 
dobranych fragmentów muzycznych, co 
aktywizuje emocje w grupie, skłania do 
dyskusji na temat wywołanych skojarzeń 
i odczuć. To niesamowite jak muzyka 
uwrażliwia i otwiera. Staje się ona wtedy 
kanwą dla rozmowy terapeutycznej, 
która jest głównym elementem 
zajęć. Moim celem jest aktywizacja 
emocjonalna, odreagowanie napięć, 
pobudzenie wyobraźni i rozbudzenie 
zainteresowań estetycznych. Ważny 
jest dobór właściwych utworów do 
potrzeb i konkretnych zaburzeń, 
a także indywidualnych upodobań 
osób poddawanych muzykoterapii. Nie 
ma więc w tej pracy miejsca na rutynę 
i sztampowość. Oczywiście postępuję 
według opracowanego programu, ale 

zawsze reaguję elastycznie, improwizuję 
i podążam za tym, co dzieje się „w trakcie”. 

Jak radzi sobie Pan z odpowiedzialnością 
związaną z tym, że poprzez to, co i jak Pan 
robi, czyjeś życie może być znośniejsze?

Moja praca wiąże się na pewno 
z dużą odpowiedzialnością za chorego, 
jak wszystkie zawody, które dotyczą pracy 
z człowiekiem. Po prostu zawsze staram 
się pamiętać, że  każda z tych osób musi 
mnie mieć do dyspozycji. Przychodzę  
i słucham, nie pytam, a jeśli to tylko, 
żeby ułatwić opowiadanie, nie wypytuję, 

Dopasowywanie się do trendów nie jest 
zgodne z moją naturą. Dlatego postanowiłem 
zaryzykować i postawić na twórczą wolność.

Fot.	Alicja	Rzepa



nie nalegam, nie dociekam. Pozwalam 
mu mówić o tym, o czym potrzebuje 
mówić, a ja słucham.  Zwykle wielokrotnie 
wracamy do tematu, trwa to czasem kilka 
tygodni. Wszystko ostatecznie sprowadza 
się do tego, aby pójść za głosem: ja za 
głosem moich podopiecznych, a oni za 
moim.

Jak zatem dobiera Pan zajęciowy 
repertuar?

Pracując z tymi samymi osobami 
każdego dnia już widzę, że każda z nich 
ma swoją ulubioną piosenkę, na którą 
reaguje. Wiedząc, że ta osoba jest na 
sali, wiem, dla kogo, a właściwie do kogo 
śpiewam. Wiem, że kiedy tę jej piosenkę 
zagram, poprawię komuś konkretnemu 
samopoczucie, że przeżyje to tak, jakbym 
odezwał się właśnie do niego i to mu 
pomaga. To niesamowite, jak różnie 
ludzie odbierają muzykę i jak różne mają 
reakcje. Bardzo budujące jest widzieć, 
jak otwierają się bardziej, albo stają 
się spokojniejsze, mniej impulsywne, 
radośniejsze. Tu nie tylko muzyka jest 
ważna czy metody pracy, ale również 
kontakt z terapeutą.

Jak podkreślają Pana współpracownicy 
i sami podopieczni, Pan obdarza swoich 
słuchaczy wielkim, otwartym, wrażliwym 
na krzywdę drugiego człowieka sercem. 
Proszę powiedzieć, szczególnie tym, 
którzy chcieliby w przyszłości zająć się 
muzykoterapią, jakie cechy, oprócz tego 
daru, powinien posiadać taki specjalista?

Ten zawód wymaga nie tylko wrażliwości 
muzycznej. Na pewno niezbędna jest 
muzykalność, przydaje się umiejętność 
gry na instrumencie i rzeczywiście 

wrażliwość na człowieka, jego 
indywidualne potrzeby i upodobania, 
gusta artystyczne, ale również wiedza 
medyczna i psychologiczna dotycząca 
zaburzeń, z którymi się pracuje. Nie 
można też zapomnieć o niezbędnej 

uważności na kontekst, w jakim się 
pracuje, w tym umiejętności dobrej 
współpracy z innymi terapeutami. 
Potrzeba również pewnej asertywności 
i umiejętności rozgraniczania życia 
zawodowego i prywatnego. To trudne, 
ale ważne, aby wchodząc głęboko 
w problemy innych, nie przenosić ich do 
sfery prywatnej. Z własnej perspektywy 
mogę również podpowiedzieć, żeby nie 
zapominać i nie bagatelizować swoich 
innych pasji i zamiłowań. Ja w ogóle mam 

wiele zainteresowań, uwielbiam malować 
i rysować, lubię też gotować.  Wiem, że 
do pracy terapeutycznej mogę włączyć 
wiele moich umiejętności, które może nie 
są udokumentowane, ale pomagają w tym 
zawodzie. 

To niesamowite jak muzyka uwrażliwia  
i otwiera. Staje się ona wtedy kanwą dla 
rozmowy terapeutycznej, która jest głównym 
elementem zajęć.  Nie ma w tej pracy miejsca 
na rutynę i sztampowość.

Fot. Marcin Cieślak NONAME STUDIO
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Myślę, że nasza rozmowa w pełni 
uwydatnia fakt, że Pana praca jest 
jednocześnie Pana pasją. Aby tak się 
stało, musiał Pan podjąć konkretne, 
z pewnością często trudne decyzje. 
Co by Pan radził młodym ludziom, 
czym powinni się kierować w wyborze 
właściwej dla siebie ścieżki zawodowej?

Ponownie użyję tych słów – po prostu iść 
za głosem… za głosem serca. Trzeba być 
uważnym na to, co ono nam podpowiada. 
Wiadomo, są aspekty, w których trzeba 
się dopasować, zrealizować jakiś program, 
zdobyć niezbędne wykształcenie, 
podstawy teoretyczne. W całym tym 
procesie warto jednak obserwować, co 
sprawia nam frajdę, a co męczy. Mnie na 
przykład męczyło uczenie się tekstów 

na pamięć, natomiast cieszyła swoboda, 
improwizacja, wolność tworzenia. Dzięki 
rozsądnym nauczycielom skupiłem się 
na szlifowaniu tego, co niezbędne, ale 
rozwijałem się w kierunku, w którym 
czułem się szczery sam ze sobą. Dziękuję 
losowi za szasnę podjęcia pracy jeszcze 
podczas studiów, która zweryfikowała 
i utwierdziła mnie w słuszności 
obranego kierunku. Teoria z praktyką 
stanowiła cenne uzupełnienie, które 
dało również najważniejsze tło w moich 
pracach dyplomowych i magisterskich. 
I to niewątpliwie jest jednym z moich 
życiowych sukcesów.

O jakich innych sukcesach chciałby Pan 
wspomnieć naszym czytelnikom?

Sukcesem na pewno jest to, że ludzie 

chcą mnie słuchać, czy to w pracy 
terapeutycznej, czy na scenie. Ważne 
jest dla mnie to, że moja muzyka się im 
podoba, i że to odbiorcy w pełni świadomi, 
dlaczego mnie słuchają i co w mojej 
muzyce im się podoba. Jestem również 
dumny z wydanej płyty „Etnoterapia”. 
Czas pandemii wykorzystałem właśnie 
na pracę nad tą płytą. Miałem możliwość 
poznania całego procesu tworzenia, 
od początku do końca. Dzięki temu 
doświadczeniu poszedłem za ciosem 
i nagrałem drugą świąteczną płytę. 
Czuję również satysfakcję z decyzji, że 
nie poszedłem w stronę muzykowania 
podporządkowanemu „zewnętrzności”, 
temu komercyjnemu i doszedłem do stanu, 
w którym sam decyduję, gdzie występuję. 
Bardzo lubię koncerty, a zwłaszcza 
moment, kiedy wychodzę na scenę. To 
bowiem moment, kiedy jest początek, 
jeszcze wszystko, co najlepsze, przede 
mną – frajda ze śpiewu, improwizacja, 
obcowanie z publicznością i wszystkie 
emocje, które temu towarzyszą. Stawiam 
na interakcję z publicznością, dlatego moje 
interpretacje utworów są stworzone tak, 
by móc nawiązywać kontakt z widownią. 
Koniec koncertu to już  koniec tych 
przeżyć, koniec celebracji śpiewu i gry 
dla słuchaczy, którzy są dla mnie ważni. 
Dlatego niezwykle cenię fakt, że w pracy 
mam swoją publiczność każdego dnia. 
Sukcesem jest dla mnie możliwość 
ciągłego rozwijania się, choćby poprzez 
współpracę z Instytutem Pedagogiki 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
a także Uniwersytetem Papieskim, gdzie 
wykładam jako nauczyciel podstaw 
muzykoterapii. Praca ze studentami to 
coś, co nie tylko mi się podoba, ale daje 
szansę uporządkowania zdobytej już 
wiedzy i przekazywania jej studentom.

Czy zdradzi Pan swoje plany na 
przyszłość?

Moim najbliższym planem jest stworzenie 
singla, nad którym właśnie pracuję. Poza 
tym, że chcę troszkę bardziej skupić się 
na swoim życiu osobistym, niczego nie 
zamierzam zmieniać i jakoś szczególnie 
planować. Nauczyłem się pokory i cieszyć 
z małych rzeczy. Tak jak w muzyce, w życiu 
również trzeba improwizować, a to jest dla 
mnie czymś, co płynie z wnętrza. Dobrze 
być sobą. 

Dziękuję bardzo za rozmowę. 
Marta Prusek-Galińska

Fot.		Justyna	Just



Kierunek Kariera: Panie Profesorze, 
żywność, środowisko i energia to 
obecnie najważniejsze globalne problemy 
i jednocześnie główne obszary badawcze, 
jakimi zajmuje się Uniwersytet 
Rolniczy. Z drugiej strony statystyki 
pokazują, że tradycyjne kierunki, 
jak rolnictwo, technika rolnicza, 
zootechnika, przeżywają znaczny 
spadek zainteresowania. Jak to możliwe, 
że młodzi ludzie nie widzą, iż rolnicy 
odgrywają ważną rolę w „wyżywieniu 
świata”, ich branża szybko się rozwija 
i zawód ten jest bardzo przyszłościowy?

Bogdan Kulig: Rzeczywiście analizy 
pokazują, że deficyt studentów na 
kierunkach rolniczych należy do głównych 
wyzwań związanych z  wykształceniem 
nowego pokolenia pracowników rolnych 
w  Polsce. Główną przyczynę takiego 
stanu rzeczy widzimy niestety w zbyt 
niskim poziomie wiedzy na temat branży 
rolniczej wśród zdecydowanej większości 
młodych ludzi oraz braku świadomości 
dotyczącej pracy w  rolnictwie. Polska 
młodzież nie zna polskiej wsi i nie rozumie 
jej problemów. Rolnictwo postrzegane 
jest przez pryzmat ciężkiej pracy, biedy, 
dużej odległości od życia społecznego, 
kulturalnego i rozrywki. Rolnik i jego 
praca to dla młodych ludzi zjawisko słabo 
rozpoznane. Poza tym mają oni 
świadomość jak wygląda dzisiejszy rynek 

pracy, który stał się już bardziej rynkiem 
pracownika. Ze względów finansowych tuż 
po skończeniu szkoły średniej decydują się 
na podjęcie pracy, aby jak najszybciej stać 
się niezależnym finansowo, odsuwając 

kwestie dalszego kształcenia na drugi 
plan, albo rezygnując z niego całkowicie. 
Dzisiejsza młodzież preferuje zawody 
informatyczne, prawnicze i medyczne.  
Jako najważniejszą kwestię stawiają 
wysokie płace lub możliwość realizowania 
własnych pomysłów na życie. Rolnictwo 
nie mieści się w tym pakiecie, ponieważ 
wiedza o nim jest zbyt mała.

Podkreśla Pan, że brakuje świadomości na 
temat poziomu współczesnego rolnictwa.  
Jak zatem ono dzisiaj wygląda?

Współczesne rolnictwo znacznie różni 
się od tego, z którym mieliśmy do 
czynienia jeszcze kilkadziesiąt lat temu. 
Wraz z rozwojem nowych technologii 
oraz wykreowaniem się nowych 
trendów, również w rolnictwie znalazło 
się miejsce na najnowsze rozwiązania 

technologiczne. Rolnicy dzisiaj to nie 
robotnicy, lecz bardziej  przedsiębiorcy, 
dysponujący innowacyjnym sprzętem, 
specjalistycznymi systemami sterowania, 
stosujący najnowsze technologie 
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Świat potrzebuje 
agroabsolewentów
Specjaliści jednogłośnie podkreślają, że niewłaściwe postrzeganie sektora rolniczego przez młodzież może stanowić 
przeszkodę dla jego dalszego rozwoju. Jak pokazują badania przeprowadzone przez specjalistyczne agencje, 
w trybie pilnym należy podnieść prestiż zawodu rolnika, by zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko 
Polski czy Europy, ale całego świata. Trzeba mówić o tym głośno i otwarcie - świat potrzebuje agroabsolwentów!  
Tak również brzmi hasło kampanii reklamowej jednej z najbardziej prestiżowych uczelni o profilu rolniczym w Polsce 
- Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uczelnia w ostatnim czasie podejmuje wiele szeroko zakrojonych działań 
na rzecz promocji nie tylko uczelni, ale w ogóle promocji zawodu rolnika. O wyzwaniach stojących przed uczelniami 
rolniczymi i znaczeniu agroabsolwentów w dzisiejszym świecie, rozmawiamy z prof. dr hab. inż. Bogdanem Kuligiem 
- Dziekanem Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Prof.	dr	hab.	inż.	Bogdan	Kulig,	
Dziekan	Wydziału	Rolniczo-Ekonomicznego	 

Uniwersytetu	Rolniczego	im.	H.	Kołłątaja	w	Krakowie

Nowe pokolenia rolników i osób zarządzających 
przedsiębiorstwami z branży rolniczej mają ogromne 
znaczenie dla naszej przyszłości. To dzisiejsi studenci 
będą decydować o kierunkach rozwoju branży.



upraw w oparciu o wcześniej przeprowadzone analizy. Rosnące 
zapotrzebowanie na żywność oraz dążenie do ekologicznych 
i zrównoważonych rozwiązań wywiera presję na sektor 
rolny. Precyzyjne rolnictwo czyli tzw. „rolnictwo 4.0” staje się 
rozwiązaniem kluczowym, co przejawia się rosnącą liczbą rolników 
wdrażających technologie cyfrowe w celu usprawnienia swojego 
gospodarstwa. Zautomatyzowane systemy sterowania, oparte na 

danych stosowanie nawozów i pestycydów, roboty polowe i drony, 
czujniki analizy gleby, autonomiczne kierowanie, cyfryzacja 
w rolnictwie… to wszystko rozwija się na naszych oczach. 
Jesteśmy świadkami dużego przełomu, który jest niezbędny, 
aby świat nadążył z produkcją żywności. Mamy zatem dziś do 
czynienia z dynamicznym rozwojem agrobiznesu, tj. z postępem, 
innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, 
ekologią oraz innymi działaniami przynoszącymi wartość 
dodaną dla zdrowia, środowiska naturalnego, przemysłu rolno-
spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności.

Współpraca w zakresie  
praktyk w ramach Erasmus+  
pokazuje, że inspirując i dając  
doświadczenie innym, również  
sami możemy z tego czerpać.

UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie 
w 1890 roku funkcjonował jako Studium Rolnicze, 
przekształcone następnie w 1923 r. w Wydział Rolniczy 
UJ, który stał się podstawą utworzenia w 1953 r. 
Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Wyższą Szkołę 
Rolniczą w 1972 r. przemianowano na Akademię 
Rolniczą, a w 1978 r. nadano jej imię Hugona Kołłątaja. 
W 2008 roku Uczelnia uzyskała status Uniwersytetu, 
stając się tym samym jedynym Uniwersytetem 
Rolniczym w Polsce.

Uczelnia oferuje naukę na kilkudziesięciu 
kierunkach studiów I, II i III stopnia oraz na studiach 
podyplomowych, a także zapewnia profesjonalne 
przygotowanie specjalistów w dziedzinie nauk: 
rolniczych, leśnych, biologicznych, ekonomicznych, 
przyrodniczych i technicznych. Obecnie studiuje tutaj 
na 8 wydziałach prawie 8 tys. studentów i ok. 300 
doktorantów. Uczelnia posiada 1547 miejsc w domach 
studenckich.

Do dyspozycji pracowników, doktorantów 
i studentów pozostaje 28 stacji doświadczalnych 
o łącznej powierzchni około 7 tys. ha. Co roku 
Uniwersytet prowadzi kilkaset tematów badawczych, 
organizowanych jest wiele konferencji, sympozjów 
i seminariów krajowych oraz międzynarodowych 
stanowiących płaszczyznę do dyskusji i wymiany 
doświadczeń. Stale rozwijana jest oferta kształcenia 
w języku angielskim oraz realizowana intensywna 
wymiana kadry w ramach programu Erasmus+ oraz 
Wyszehradzkiego Stowarzyszenia Uniwersytetów 
(VUA). Studenci i pracownicy mają możliwość 
odbywania zagranicznych staży i praktyk, co daje im 
możliwość zdobycia cennego doświadczenia.

Nauka i biznes
Od wielu lat Uczelnia łączy rozwój naukowy 
z gospodarką. Żywność, środowisko i energia to 
sztandarowe problemy badawcze jakimi zajmuje 
się Uniwersytet Rolniczy. Pracownicy naukowo-
dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, 
izbami rolniczymi oraz organami administracji 
państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe 
jest upowszechnianie wyników prowadzonych 
badań. Uniwersytet Rolniczy prowadzi innowacyjne 
badania z zakresu szeroko pojętej produkcji 
rolniczej w specyficznych uwarunkowaniach: 
prawnych (rozdrobnienie gruntów), terenowych 
(obszary górskie i podgórskie), środowiskowych 
(opady atmosferyczne, warunki termiczne, 
glebowe) oraz powiązanych z nimi czynnikami 
wynikającymi z konieczności rekultywacji terenów 
poprzemysłowych, a także wpływu skażenia 
środowiska w tym powietrza na zdrowie ludzi.  
Uniwersytet zaangażowany jest w organizację 
i współorganizację wielu wydarzeń popularyzujących 
naukę, jak choćby Festiwalu Nauki w Krakowie, 
Małopolskich Targów Żywności „Zasmakuj z UR”, 
Forum Green Smart City, czy Ogólnopolskich Dni 
Owada. Wydarzenia te już na trwałe wpisały się do 
kalendarza małopolskich imprez.Praktyki	uczniów	z	Bułgarii	w	ramach	Erasmus+
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Gmach	Wydziału	Rolniczo-Ekonomicznego	Uniwersytetu	Rolniczego	w	Krakowie	kiedyś	i	dziś

WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY Uniwersytetu 
Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie kładzie nacisk  na badania 
podstawowe dla hodowli i nasiennictwa roślin użytkowych, 
doskonalenie metod hodowlanych, czynniki warunkujące 
produktywność nasienną zbóż,   traw i ich bioróżnorodność. 
Przeprowadza badania nad degradacją i ochroną gleb oraz ich 
mikrobiologią.   Analizuje występujące choroby roślin oraz ich 
odporność na niskie temperatury, susze i zalewania. Rozważa 
także problemy społeczno-ekonomiczne wsi, a w stopniu 
zaawansowanym przygotowuje do zarządzania w rolnictwie.

Kierunki studiów na Wydziale  Rolniczo-Ekonomicznym:

ROLNICTWO - kierunek stanowi szansę na globalne 
bezpieczeństwo żywności i tworzenie nowatorskich produktów na 
bazie surowców naturalnych, w tym biopaliw. Jego zadaniem jest 
wsparcie rolnictwa, leśnictwa, akwakultury w celu dostosowania 
do zmian klimatu. To tutaj student zdobywa interdyscyplinarne 
wykształcenie na pograniczu nauk rolniczych, ochrony 
i kształtowania środowiska. Absolwent będzie mógł podjąć pracę 
m.in. w ośrodkach doradztwa rolniczego, w firmach nasiennych, 
administracji państwowej  i samorządowej, w specjalistycznych 
laboratoriach analitycznych i badawczych oraz diagnostycznych.

BIOGOSPODARKA – kierunek daje szczegółową wiedzę z zakresu 
fizycznych, chemicznych i biologicznych zagrożeń dla jakości 
i bezpieczeństwa środowiska oraz procedur, metod i technik 
ich minimalizowania, rozwija umiejętności pozwalające na 
zrównoważone i bezpieczne zarządzanie zasobami środowiska 
oraz kształtowanie ich jakości. Uczy wykorzystywać najnowsze 
techniki IT do pozyskiwania informacji o środowisku oraz 
przetwarzania danych, ich analizy i prezentacji i przygotowuje 
do podjęcia działań doradczych, menadżerskich i badawczych 
w praktyce oraz prowadzenia gospodarstwa rolnego.

OCHRONA ŚRODOWISKA – kierunek daje wiedzę przyrodniczą 
oraz specjalistyczną z zakresu: ochrony przyrody, kontroli 
i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, 
powietrze i wodę, gospodarowania odpadami oraz problematyki 
prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Dzięki kompleksowej 
wiedzy o środowisku absolwent będzie przygotowany do podjęcia 
pracy w firmach zajmujących się wszechstronną działalnością 
związaną z ochroną środowiska a także m.in. w instytucjach 

naukowych czy we współpracy ze specjalistami zajmującymi się 
planowaniem przestrzennym.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA –  kierunek 
daje szczegółową wiedzę z zakresu fizycznych, chemicznych 
i biologicznych zagrożeń dla jakości i bezpieczeństwa środowiska 
oraz procedur, metod i technik ich minimalizowania. Rozwija 
umiejętności pozwalające na zrównoważone i bezpieczne 
zarządzanie zasobami środowiska oraz kształtowanie ich jakości,  
wykorzystywania najnowszych techniki IT do pozyskiwania 
informacji o środowisku oraz przetwarzania danych, ich analizy 
i prezentacji. Absolwent będzie  przygotowany do podjęcia działań 
doradczych, menadżerskich i badawczych w praktyce oraz 
prowadzenia gospodarstwa rolnego.

EKONOMIA – daje szeroki zakres wiedzy z dziedziny ekonomii, 
zarządzania, rachunkowości, specyfiki gospodarki żywnościowej, 
nowych kierunków rozwoju produkcji rolniczej, przetwórstwa 
rolno-spożywczego, rynku żywnościowego i usług. Program 
kształcenia w zakresie technologii informacyjnej pozwoli  
absolwentom na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 
Komputerowej, czyniąc z nich specjalistów posiadających 
umiejętności umożliwiające zatrudnienie w strukturach kadry 
kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw, instytucji oraz 
organizacji pracujących na rzecz wsi i rolnictwa, a także administracji 
państwowej i samorządowej. Kierunek daje dobre przygotowanie 
do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

ZARZĄDZANIE – kierunek rozwija umiejętności rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania 
zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, 
daje bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk 
o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości 
problemów funkcjonowania organizacji, tj. przedsiębiorstw 
i instytucji publicznych. Zapewnia wszechstronne przygotowanie 
do pracy w charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania 
oraz menadżera średniego szczebla, zarządzania w szeroko pojętej 
gospodarce żywnościowej, a więc; w rolnictwie, przemyśle rolno-
spożywczym, handlu, instytucjach doradczych i konsultingowych, 
organizacjach gospodarczych samorządowych i administracji 
oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także 
przygotowuje do realizacji podstawowych funkcji zarządzania 
procesami i zadaniami w różnego rodzaju organizacjach.
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Postęp w rolnictwie z pewnością powoduje 
konieczność zmian systemu i metod 
nauczania w uczelniach rolniczych.  
Co w związku z tym proponuje Krakowski 
Uniwersytet Rolniczy?

Mamy świadomość, że nowe pokolenia 
rolników i osób zarządzających 
przedsiębiorstwami z branży rolniczej 
mają ogromne znaczenie dla naszej 
przyszłości. To dzisiejsi studenci będą 
decydować o kierunkach rozwoju 
branży. Zadaniem naszego Uniwersytetu 
jest przygotowanie przyszłej kadry 
pracowniczej na stanowiska w sferze 
szeroko pojętej gospodarki żywnościowej 
i leśnej oraz kształtowania i ochrony 
środowiska przyrodniczego. Nauki 
biologiczne, ekonomiczne, inżynieryjne, 
prowadzone na uczelni w nowoczesny 
sposób, umożliwiają zdobywanie 
wiedzy pozwalającej na funkcjonowanie 
w inteligentnym rolnictwie. Tworzymy 
nowe kierunki i kształcimy specjalistów, 
którzy mają uczestniczyć w procesie 
przemian na wsi.

Jakie to kierunki?

W obliczu problemów klimatycznych, 

ekonomicznych, wojny, przyrostu 
ludności, proponowane przez nasz 
Uniwersytet i Wydział Rolniczo-
Ekonomiczny kierunki rolnicze uzupeł-
nione treściami ekonomicznymi są 

odpowiedzią na te wyzwania. Obecnie 
oferujemy studia I, II i III stopnia 
na 6 kierunkach: Rolnictwo, Jakość 
i Bezpieczeństwo Środowiska, Ekonomia, 
Zarządzanie, Ochrona Środowiska 
i Biogospodarka. Na każdym z kierunków 
proponujemy kilka specjalizacji, kładąc  
nacisk na badania podstawowe dla 
hodowli i nasiennictwa roślin użytkowych, 
doskonalenie metod hodowlanych, 
czynniki warunkujące produktywność 
nasienną zbóż, traw i ich bioróżnorodność. 
Przeprowadzamy badania nad degradacją 
i ochroną gleb oraz ich mikrobiologią. 
Analizujemy występujące choroby 

roślin oraz ich odporność na susze 
i zalewania. Rozważamy także problemy 
społeczno-ekonomiczne wsi, a w stopniu 
zaawansowanym przygotowujemy do 
zarządzania w rolnictwie z naciskiem 

na rozwijanie przedsiębiorczości na wsi.  
Wielokierunkowa oferta dydaktyczna, 
z możliwością studiowania na różnych 
stopniach kształcenia, również w języku 
angielskim oraz z wykorzystaniem 
e-learningu, świetna kadra naukowo-
dydaktyczna składająca się z autorytetów 
w zakresie badawczym i dydaktycznym 
wraz z zespołami badawczymi 
liczącymi się w nauce polskiej oraz 
dobra infrastruktura badawcza, czyli 
stacje doświadczalne, laboratoria, 
w tym „Fitotron”, obiekty dydaktyczne, 
umożliwiające prowadzenie zajęć 
dydaktycznych, praktycznych i prac 

Przyszłość rolnictwa leży w gospodarstwach  
dużych i mocno ukierunkowanych i dla takiego  
rolnictwa przygotowujemy kadry.

Laboratorium	Fitotron	na	Wydziale	Rolniczo-Ekonomicznym	Uniwersytetu	Rolniczego	w	Krakowie
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badawczych plasują nasz Wydział na 
wysokiej pozycji w rankingu polskich 
uczelni rolniczych.  Kształcimy tych, 
którzy mają obsługiwać istniejące 
obecnie małe, ale i duże gospodarstwa 
rodzinne. Przyszłość rolnictwa leży 

w gospodarstwach dużych i mocno 
ukierunkowanych i dla takiego rolnictwa 
przygotowujemy kadry.

Państwa Wydział jest również otwarty na 
studentów z zagranicy?

Owszem, na trzech z naszych kierunków 
można studiować w języku angielskim, są 
to: Agriculture, Environemental Protection 
i Double Degree Business Economics, 
Soil Science. Kierunki te prowadzone są 
we współpracy z uczelniami ze Słowacji, 
Bułgarii, Jordanii  i Turcji. Stale rozwijamy 
ofertę kształcenia w języku angielskim, 
realizując jednocześnie intensywną 
wymianę kadry w ramach programu 
Erasmus+ oraz Wyszehradzkiego 

Stowarzyszenia Uniwersytetów (VUA). 
Zarówno studentom, jak i pracownikom 
dajemy możliwość odbywania zagra-
nicznych staży i praktyk, co pozwala 
na zdobycie cennego doświadczenia. 
Chciałbym podkreślić, że jeśli chodzi 

o program Erasmus nasz Wydział jest 
najbardziej popularnym wydziałem, 
których wybiera jedna trzecia studentów 
przyjeżdżających studiować na nasz 
Uniwersytet.

Pozostając przy programie Erasmus, 
Państwa Wydział daje również 
możliwość odbywania praktyk uczniom 
z zagranicznych szkół średnich. 
Państwa otwartość na młodych ludzi 
z Europy zaowocowała zdobyciem 
nagrody Inspiratora Kariery w kategorii 
Współpraca Międzynarodowa...

Zgadza się. W ostatnich miesiącach na 
naszym Wydziale praktykowali uczniowie 
z Czech, Bułgarii, Włoch i Portugalii. 

Uczniowie reprezentowali różne kierunki 
kształcenia, jak np. agronomię, ekonomię 
i zarządzanie, ekonomię z informatyką, 
a nawet chemię. To, że wszyscy mogli 
realizować praktyki na naszym Wydziale 
pokazuje naszą multidyscyplinarność, 
która w pierwszym odruchu niekoniecznie 
kojarzy się ze specjalnością rolniczą.

Jak ocenia Pan korzyści wynikające 
z takiej współpracy?

To przede wszystkim promocja naszego 
kraju, kultury, tradycji, mentalności 
i otwartości. Informacja zwrotna, jaka 
do nas dociera potwierdza, że jesteśmy 
przyjaznym i gościnnym narodem, 
w którego towarzystwie dobrze się 
czują ci bardziej samodzielni, czyli 
studenci, ale i młodzież szkół średnich, 
która czasami potrzebuje więcej 
wsparcia i pokierowania jej pobytem 
w obcym kraju. Na naszym Wydziale 
zorganizowaliśmy również job shadowing 
dla kadry ze szkoły z Bułgarii, co również 
było dla nas cennym doświadczeniem 
umożliwiającym wymianę doświadczeń 
i opinii w kontekście bardziej 
dydaktyczno-metodycznym. Cieszę się, 
że możemy w tym procesie uczestniczyć, 
ponieważ to pokazuje, że inspirując 
i dając doświadczenie innym, również 

Potrzebne jest wprowadzenie programu  
edukacyjnego ze stypendiami, które  
rekompensowałyby studentom czas pracy.

prof.	dr	hab.	inż.	Bogdan	Kulig	i	prof.	URK	dr	hab.	inż.	Agnieszka	Baran	z	praktykantkami	Erasmus+	ze	szkoły	z	Włoch



sami możemy z tego czerpać. To przecież 
promocja Uczelni, która po praktykach 
może stać się dla tych uczniów miejscem 
studiowania. Pozytywny wizerunek 
Wydziału w oczach obcokrajowców 
wpływa bezpośrednio na wzmocnienie 
pozycji Uczelni w skali międzynarodowej, 
co ma szczególne znaczenie w kontekście 
internacjonalizacji procesu edukacyjnego 
i umiędzynaradawiania Uniwersytetu.

Państwa Uczelnia z Wydziałem Rolniczo-
Ekonomicznym na czele ma naprawdę 
wiele do zaoferowania. Co, według Pana, 
jest potrzebne, aby pokazać młodym 
ludziom profity ze studiowania na 
kierunkach rolniczych?

Aby zainteresować młodych ludzi 
rolnictwem, konieczne jest rozpoczęcie 
wielokierunkowych działań, takich 
jak: edukowanie młodzieży i  rodziców 
na temat rolnictwa, kształtowanie 
pozytywnego obrazu pracowników tego 
sektora, promowanie innowacyjności oraz 
narzędzi technologicznych stosowanych 
w rolnictwie oraz podkreślanie możliwości 
zarabiania w  agrobiznesie. Jednocześnie 
kluczowe znaczenie ma komunikacja 
z młodymi ludźmi prowadzona właściwymi 
kanałami. Dlatego angażujemy się w szereg 
wydarzeń popularyzujących naukę, jak 
choćby Festiwalu Nauki w Krakowie, 
Małopolskich Targów Żywności 

„Zasmakuj z UR”, Forum Green Smart City, 
w tym liczne wizyty w szkołach średnich, 
patronaty i spotkania online. Potrzeba 
jednak wiele rozwiązań systemowych, 
“odgórnych”, które zwiększą naszą 

atrakcyjność w oczach dzisiejszego 
młodego człowieka.

Co dokładnie ma Pan na myśli?

Biorąc pod uwagę generalnie deficyt 
studentów, wynikający z tego, że ze 
względów finansowych młodzi ludzie 
wolą iść do pracy niż na studia, należy 
podkreślić, że dobrym rozwiązaniem 
byłoby wprowadzenie programu 
edukacyjnego ze stypendiami, które 
rekompensowałyby studentom czas 
pracy. Trudno zarzucać młodzieży, że 
chce być niezależna finansowo. Dlatego, 
oferując jakiekolwiek wsparcie w aspekcie 
ekonomicznym, możemy motywować, 
pokazywać młodym i ich rodzicom, że 
studiowanie to nie jest czas stracony. 
Jest takie chińskie przysłowie, które 

w pełni oddaje uzasadnienie słuszności 
wyboru podjęcia kształcenia: “Kto myśli 
rok naprzód - sieje zboże, kto myśli 
lata naprzód - sadzi las, kto myśli na 
pokolenia – kształci dzieci” i ja tej idei 

hołduję. Studenci kierunków rolniczych to 
naprawdę przyszli bohaterowie ratujący 
świat. Wszak to zdrowa żywność oraz 
umiejętność gospodarowania zasobami 
naszej Ziemi stanowią podstawę dla 
przetrwania człowieka. Tym samym 
specjalizacje, które dbają o te aspekty, 
gwałtownie zyskują na wartości 
i to one w przyszłości mają szansę być 
najlepiej opłacane. Mamy silną wiarę, 
że efektywnie wykorzystując zasoby 
intelektualne i materialne spełnimy 
ważną misję edukacyjną i badawczą dla 
potrzeb gospodarki, w tym gospodarki 
żywnościowej, obszarów wiejskich 
i środowiska przyrodniczego.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Marta Prusek-Galińska

Rolnicy dzisiaj to nie robotnicy, lecz bardziej  
przedsiębiorcy, dysponujący innowacyjnym 
sprzętem, specjalistycznymi systemami sterowania, 
stosujący najnowsze technologie upraw w oparciu  
o wcześniej przeprowadzone analizy.

Studenci	Erasmus+
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SZALOM 
NA ESTERY

Obie postaci – nie wiedzieć która 
bardziej – wpisały się w historię 
Krakowa na tyle mocno, że powstała 
ulica z charakterystyczną nazwą, gdzie 
odnajdziemy ogromny budynek, który 
z trudem byłoby nie zauważyć ze względu 
na rozmiar, dwa wejścia dla gości i piękny 
ogród.

Witajcie na krakowskim Kazimierzu 
w Hotelu Estera, przy Estery 6, a może 
bardziej trafnie byłoby napisać po prostu 
„szalom”?

Jest lato 2021, podczas którego dostaję 
pozytywną odpowiedź na moje pytanie, 
co do możliwości przyjęcia na praktyki 
uczniów z Erasmusa w hotelu Estera. 
I tam po raz pierwszy się spotykamy. 
Projekt był związany z młodzieżą 
ze Szwecji – pierwsza grupa z klasy 
międzynarodowej, druga z tej samej 
szkoły w Malmo, składająca się z osób, 
których podstawowym językiem na 
lekcjach jest szwedzki. Uczniowie są 
z hotelarstwa. Kiedy jedna grupa kończy 
praktyki, następna niemal od zaraz 
zaczyna. Dwa różne podejścia do pracy, 
dwa róże zespoły, w cieniu restrykcji 
wynikających z pandemii, które jesienią 
ubiegłego roku na nowo odcisnęły piętno 
również na branży hotelarskiej.

Czterogwiazdkowy Hotel Estera  
położony w sercu krakowskiego 
Kazimierza, wpisanego w 1994 na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO, 
to unikatowe połączenie historii, 
tradycji i nowoczesnej elegancji.  

Gdzieś na pograniczu prawdy i legendy rozciąga się opowieść o wielkiej miłości króla Kazimierza 
Wielkiego do pięknej żydówki Estery, córki medyka. To w tymże uczuciu znany kronikarz Jan Długosz 
dopatrywał się przychylności i niezwykłej tolerancyjności władcy względem narodu żydowskiego. 
Nikt poza nim jednak o Esterze nie wspomniał, dlatego źródła historyczne nie potwierdzają wprost, 
że para doczekała się dwóch synów i, że jakkolwiek była parą realną w tamtym czasie. A mimo to 
opowieść przetrwała i niektórzy twierdzą, że nawiązuje raczej do historii biblijnej Estery, która 
ocaliła lud izraelski przed zagładą, kiedy to została żoną króla perskiego.

Job	shadowing	nauczycieli	z	Portugalii	w	ramach	Erasmus+
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Do dyspozycji gości przygotowano  
54 pokoje – pojedyncze, dwuosobowe, 
pokoje o podwyższonym standardzie 
oraz przestronne apartamenty. 
Na terenie obiektu działa również 
Restauracja Esterante, serwująca dania 
kuchni polskiej z elementami kuchni 
żydowskiej i fusion; klimatyczny ogródek 
oraz Lobby Bar z portretem Esterki 
w rogu, która od pierwszego momentu 
wzbudza zainteresowanie. Zresztą tak 
jak kolorystyka wnętrz, świadcząca 
o ich standardzie – niebieski, zielony, 
żółty i różowy. W niektórych pokojach 
znajdziemy również obrazy izraelskiego 
artysty grafika – Itzchak Tarkay 
i gdzieniegdzie coś w języku hebrajskim.  

Tarkay (1935–2012) znany w Izraelu, 
Stanach Zjednoczonych czy Japonii 
odniósł komercyjny sukces za sprawą 
sztuki przedstawiającej wizerunki 
eleganckich kobiet.

Zjeżdżamy na poziom -1, chociaż 
właściwie nie wiadomo, czy nie lepiej 
byłoby przejść się najpierw schodami, 

aby zobaczyć „żywą ścianę” porośniętą 
mchem. Z drugiej strony w podziemiach 
znajduje się jeden z fragmentów murów 
obronnych z XIV wieku, które pełniły 
funkcje przeciwpowodziowe i pierwszą 

barykadę dla najeźdźców, pragnących 
podbić miasto od południa.

Hotel Estera jest więc nie tylko 
miejscem odpoczynku w jednej 
z najpopularniejszych dzielnic Krakowa, 
to także prawdziwa gratka dla osób, 
poszukujących czegoś więcej, czy 
to podczas biznesowych spotkań 
w Sali Kominkowej, czy uroczystości 

rodzinnych. I tak nawet najmłodsi 
znajdą swój kącik do zabawy, bo to także 
z myślą o nich organizowane są cykliczne 
imprezy z okazji chociażby Mikołajek czy 
I Komunii Świętej. Mało jest przestrzeni, 

które mimo wysokiego standardu są dla 
wszystkich, nie tracą przy tym nic. Wręcz 
przeciwnie, ma się wrażenie, że każdy tu 
znajdzie coś dla siebie.

Wszystkie wnętrza zostały na nowo 
zaaranżowane podczas przerabiania 
budynku, który niegdyś był przy 
chodnią. Projekt i dodatki to w dużej 
mierze koncepcja, nad którą czuwała  

Hotel Estera to nie tylko piękne wnętrza,  
znakomita restauracja i uroczy ogródek, jeden  
z nielicznych w okolicy. To także wspaniała atmosfera, 
którą doceniają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele,  
chwaląc pracowników za profesjonalne podejście  
i otwartość w stosunku do nowych osób.

Lobby	Bar	w	Hotelu	Estera



Executive Director Aneta Dyda, pełniąca 
również rolę koordynatora w Hotelu 
podczas projektu Erasmus+.

Od ubiegłego roku spotykamy się co 
najmniej kilka razy także przy okazji job 
shadowing czy wizyt przygotowawczych 

nauczycieli po to, aby porozmawiać nie 
tylko o obecnych lub przyszłych uczniach, 
ale także z myślą, aby zaprezentować 

gościom z zagranicy sam hotel. 
Wielokrotnie mamy okazję porozmawiać 
o zaletach międzynarodowego projektu, 
o szansach rozwoju, na które zasługuje 
współczesna młodzież, o możliwościach, 
jakie wynikają z założeń praktyk.

Nieocenione wsparcie Hotelu Estera 
wielokrotnie pokazało, jak wielką uwagę 
młodzi ludzie przywiązują do osób, 

które towarzyszą im podczas rozwijania 
swoich umiejętności, poszerzania wiedzy 
i zdobywania nowych kompetencji 
zawodowych.

Hotel Estera to nie tylko piękne wnętrza, 
znakomita restauracja i uroczy ogródek, 
jeden z nielicznych w okolicy. To także 
wspaniała atmosfera, którą doceniają 
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, 
chwaląc pracowników za profesjonalne 
podejście i otwartość w stosunku do 
nowych osób.

Miejsce wzbudza również ciekawość 
za sprawą legendy o Esterze, czyniąc 
je unikatowym i sprawiając, że nagle 
wszystkie elementy zaczynają układać się 
w jedną, spójność opowieść.

Małgorzata Dziubina

Job	shadowing	Erasmus+	nauczyciel	z	Portugalii

Nieocenione wsparcie Hotelu Estera wielokrotnie 
pokazało, jak wielką uwagę młodzi ludzie przywiązują  
do osób, które towarzyszą im podczas rozwijania swoich 
umiejętności, poszerzania wiedzy i zdobywania nowych 
kompetencji zawodowych.
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KRAKÓW MUST SEE 

Właściciele	Thousand	Miles	-	Adam	Habela	i	Kuba	Bąkiewicz	z	nagrodą	Inspirator	Kariery	2022	w	kategorii	Współpraca	Międzynarodowa

Według danych specjalistów, przekazanych podczas Forum Turystyki, w ubiegłym roku około 11,3 miliona 
osób odwiedziło Kraków. 6,1 mln stanowili turyści krajowi, chcący spędzić w mieście tylko jeden dzień. 
Ponad 4 mln Polaków zostało na dłużej. Ze względu na pandemię, zdecydowanie mniej, w porównaniu do 
lat wcześniejszych, było turystów zagranicznych - 830 tys. skorzystało z pobytu kilkudniowego, a 85 tys. 
jednodniowego. Wśród obcokrajowców najwięcej osób przyjechało z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. 
40,3 proc. wszystkich gości organizowało pobyt w Krakowie samodzielnie, a 7,3 proc. skorzystało z ofert biur 
podróży.  To prawdziwe wyzwanie dla przedsiębiorców z branży turystycznej, którzy pomimo covidowych 
przeciwności i konfliktu zbrojnego w Ukrainie, starają się nadal promować piękno polskich regionów, 
wspierając przy tym międzynarodowe projekty, skierowane m.in. do młodzieży z Erasmus+. O niełatwych 
początkach prowadzenia biznesu, niezłomności w budowaniu kariery i współpracy z młodymi ludźmi 
z zagranicy opowiadają twórcy agencji turystycznej Thousand Miles – Adam Habela i Kuba  Bąkiewicz, 
laureaci nagrody Inspirator Kariery 2022 w kategorii Współpraca Międzynarodowa.
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Thousand Miles jest firmą turystyczną 
z Krakowa oferującą różnego rodzaju 
atrakcje dla grup zorganizowanych 
oraz klientów indywidualnych. Główna 
siedziba firmy mieści się na Placu 
Szczepańskim, dodatkowe biuro przy 
ulicy Józefa 9, pod nazwą „KRAKOW 
MUST SEE”.

- Thousand Miles założyliśmy wspólnie 
z moim przyjacielem Adamem w 2016 
roku – wspomina Kuba Bąkiewicz, 
jeden z założycieli firmy. – Jako dwójka 
młodych przedsiębiorców od samego 
początku postawiliśmy sobie wysoko 
poprzeczkę i wyznaczyliśmy cele, do 
których cały czas dążymy, a jest to tytuł 
„Najlepsza Firma Turystyczna w Polsce” 
– podkreśla. - Początki nigdy nie są łatwe. 
Przy mocno ograniczonym budżecie, 

jako 24-latkowie zdecydowaliśmy 
się wynająć biuro w samym centrum 
Krakowa. Posiadaliśmy dwa samochody 

i pełniliśmy kilka ról jednocześnie: 
prezesów, przedstawicieli nawiązujących 
współpracę z hotelami, kierowców, 
przewodników oraz zajmowaliśmy 
się wszelkimi kwestiami związanymi 
z pracą administracyjną. Po ponad roku 
zatrudniliśmy pierwszego pracownika, 

który pomagał nam w sprawach 
biurowych. Następnie przyszła kolej 
na znalezienie kierowców, kupno 

pierwszych samochodów, które były 
przeznaczone tylko do pracy. Po latach 
wzmożonego wysiłku zdecydowanie 
mogę powiedzieć, że było warto. 
Obecnie jesteśmy dwudziestoosobowym 
zespołem, posiadamy biura w centrum 
Krakowa, flotę samochodową oraz 

Osoby, które odbywają u nas praktyki, mają 
możliwość zdobywania doświadczenia, którego 
nam brakowało i musieliśmy wypracowywać 
je samodzielnie. Dzielimy się naszymi 
umiejętnościami, pokazujemy pracę na różnych 
stanowiskach, które dotyczą branży turystycznej.

Zespół	Thousand	Miles
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wiele możliwości na dalszy rozwój – 
podsumowuje Kuba Bąkiewicz.

W ofercie biura znajdują się popularne 
kierunki turystyczne, jak wycieczka 
do Kopalni Soli w Wieliczce, Krupówki, 
Gubałówka, termy w Zakopanem, 
a także ku pamięci poległych, podczas  
II Wojny Światowej – Auschwitz-Birkenau 

w Oświęcimiu. Na stronie internetowej 
thousandmiles.pl/city-tours-activities/ 
nawet najbardziej wymagający klient 
znajdzie również pomysł na to, aby 
w sposób ciekawy i dynamiczny spędzić 
wolny czas.

- Oprócz wspaniałych wycieczek po 
Krakowie i okolicach oferujemy także 

rozrywkę na najwyższym poziomie 
w postaci shootingu, go-kartów czy 
quadów, oraz organizowanie wieczorów 
kawalerskich – mówi Adam Habela, 
współwłaściciel firmy. – Nasze usługi 
wybierają osoby, które chcą mieć 
pewność, że otrzymają najlepszą możliwą 
obsługę, cenę i bezpieczeństwo. Stawiając 

te aspekty na pierwszym miejscu, 
zbudowaliśmy doskonałą reputację. 
To pozwoliło nam się wyróżnić wśród 
krakowskich agencji turystycznych.

Adam Habela wskazuje również zalety 
wynikające ze wspólnej pasji i podobnego 
podejścia do pracy przez wszystkich 
współpracowników. – Nasz Zespół to 
grupa z zamiłowaniem do przygód 
i zawierania nowych znajomości, 
a przewodnicy to nie tylko chwilowi 
towarzysze podróży, ale również 
często nowi przyjaciele. Celem naszego 
wspólnego działania była i jest najwyższa 
jakość usług, dostarczenie wyjątkowych 
wrażeń i pomoc w tworzeniu wspomnień 
na całe życie – podkreśla.

Thousand Miles okazało się również 
doskonałym miejscem praktyk dla 
uczniów z Erasmus+, zwłaszcza 
z kierunków, związanych z turystyką oraz 
e-commerce. To nie tylko możliwość 
pracy z programami do edycji i montażu 
filmów, z popularnymi portalami 
społecznościowymi, o których młoda 
generacja wie dużo więcej, kreowanie 
reklam, interakcji z zainteresowanymi 
klientami, czy prowadzenie statystyk 
i wyliczeń. Uczniowie wielokrotnie 
korzystają z usług biura, organizując 
dla swojej grupy plan wycieczki, 
przejazdy. Mają możliwość  oferowania 

Zwiedzanie	Krakowa	na	hulajnogach	-	prawdziwy	hit	w	ofercie	Thousand	Miles

W ofercie biura 
znajdują się popularne 
kierunki turystyczne, 
jak wycieczka  
do Kopalni Soli  
w Wieliczce, Krupówki, 
Gubałówka, termy  
w Zakopanem,  
a także ku pamięci 
poległych, podczas 
II Wojny Światowej – 
Auschwitz-Birkenau  
w Oświęcimiu.



przyjaciołom i nauczycielom popularnych 
miejsc i informowania ich o detalach 
podróży. Tak zresztą, jak uczestnictwa 
w wycieczkach organizowanych dla osób 
z zewnątrz.

- Do programu Erasmus+ podeszliśmy 
z wielką ekscytacją – stwierdza Kuba 
Bąkiewicz. – Osoby, które odbywają 
u nas praktyki, mają możliwość 

zdobywania doświadczenia, którego nam 
brakowało i musieliśmy wypracowywać 
je samodzielnie. Dzielimy się naszymi 
umiejętnościami, pokazujemy pracę na 
różnych stanowiskach, które dotyczą 
branży turystycznej. Dodatkowym atutem 
jest możliwość odkrywania atrakcji, 
które zazwyczaj są zarezerwowane 
tylko dla klientów indywidualnych. Nasi 

praktykanci wykazują się bardzo dużym 
zainteresowaniem i traktują swoje 
tymczasowe miejsce pracy poważnie, co 
utwierdza nas w przekonaniu, że bycie 
partnerem programu Erasmus Krakow 
ma sens – zauważa współwłaściciel 
Thousand Miles.

Adam Habela i Kuba Bąkiewicz są 
zgodni, że turystyka to dziedzina, która 
działa w oparciu o doskonałą pracę 
z ludźmi i nie jest branżą łatwą przez 
wiele zależności. Jednak jak przystało na 
prawdziwych Inspiratorów Kariery są 
dumni, że chociaż nie jest łatwo, mogą 
pokazywać młodym ludziom kreowanie 
podróży, tej w aspekcie rozrywkowym, 
jak i życiowym.   

Małgorzata Dziubina

Praktyki	uczniów	z	Portugalii	w	ramach	Erasmus+

Flota	samochodowa	Thousand	Miles
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Thousand Miles 
okazało się również 
doskonałym miejscem 
praktyk dla uczniów 
z Erasmus+,zwłaszcza 
z kierunków, 
związanych z turystyką 
oraz e-commerce.



Organizacja z misją
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 
powołano do zarządzania projektami 
europejskimi, które łączy wspólny 
cel: poszerzanie wiedzy, umiejętności 
oraz kompetencji na ścieżce szeroko 
rozumianej edukacji. FRSE koordynuje 

rokrocznie tysiące projektów, dzięki 
którym Polacy rozwijają swoje pasje 
i pomagają społecznościom lokalnym. Do 
jej zadań należy też m.in. reprezentowanie 
Polski na arenie międzynarodowej, 
nadzorowanie budżetów, koordynacja 
inicjatyw informacyjnych, organizacja 
wydarzeń edukacyjnych i wreszcie 

realizacja 2 flagowych projektów: 
Erasmus+ i Europejskiego Korpusu 
Solidarności, dla których FRSE pełni 
funkcję Narodowej Agencji Programu. 
Ponadto FRSE wspiera edukację 
branżową poprzez chociażby organizację  
w 2023 roku zawodów EuroSkills 
w Polsce.  

Na rok 2022, ogłoszony Europejskim Rokiem Młodzieży, przypada 35-lecie Erasmus+ - programu, który 
zmienił życie milionów Europejczyków. Wszystko wskazuje na to, że będzie je zmieniał nadal, bo na 
edukację w najbliższych latach Unia Europejska przeznaczyła miliardy euro. Z tej okazji Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji przypomina o korzyściach płynących z udziału w projektach europejskich takich jak 
Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności czy inicjatywa WorldSkills.

Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji - programy, które 
zmieniają życie



Programy zmieniające 
perspektywę
Erasmus+ i Europejski Korpus 
Solidarności to jedne z najbardziej 
efektywnych programów UE. Pierwszy 
powstał w latach 90. jako projekt 
zagranicznej wymiany studenckiej, by 
następnie rozwinąć się w wieloobszarową 

inicjatywę wspierającą międzynarodową 
mobilność bez względu na wiek. 
Erasmus+ umożliwia zdobywanie wiedzy 
oraz doświadczenia w różnych krajach, 
a jego obecna odsłona obejmuje też 

staże i mniej formalne doświadczenia. 
Program podnosi kompetencje uczniów, 

studentów, nauczycieli i pracowników 

NGO, a w ramach wyrównywania szans 

włącza w swoje działania osoby o trudnej 

sytuacji ekonomicznej i zdrowotnej. 

Podobnie zresztą jak Europejski Korpus 

Solidarności, który w centrum stawia 

wolontariat i skupia się na pomocy 

pokrzywdzonym, działalności na 

rzecz środowiska czy zdrowia. EKS 

promuje różnorodność i równy dostęp 

do transformacji cyfrowej, a młodzież 

zachęca do angażowania się w procesy 
demokratyczne. 

Efektywność wyrażona 
liczbami
Za obydwoma programami stoją lata 
doświadczeń oraz wsparcie udzielone 
ponad 9 milionom uczestników. Dane 
liczbowe najlepiej obrazują zasięg 
europejskich projektów edukacyjnych. 
Przez pierwsze 30 lat istnienia 
Erasmus+ zorganizowano 1,4 mln 
wymian międzynarodowych. Pomoc 
uzyskało 4,4 mln studentów, 1,3 mln 
uczestników szkoleń zawodowych,  
1,8 mln edukatorów i 100 tys. wolontariuszy. 
W samej tylko Polsce w perspektywie 
2014-2020 w programie Erasmus+:

• dofinansowano 15.5 tys. projektów; 
• przeznaczono na nie 1,6 mld euro, 

z czego 461 mln na sektor Szkolnictwo 
wyższe; 

Polska po raz pierwszy uzyskała zaszczytne  
miano organizatora i gospodarza tego  
wyjątkowego konkursu, potocznie nazywanego 
„Igrzyskami Olimpijskimi zawodów branżowych”.
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• udzielono wsparcia 5,5 tys. instytucji, 
w tym 3,8 tys. szkół, przedszkoli, 
ośrodków doskonalenia zawodowego 
dla młodzieży i dorosłych;

• zorganizowano 348 tys. mobilności, 
w tym 216 tys. wyjazdów kadry 
dydaktycznej;

• zaangażowano 7,4 tys. zagranicznych 
organizacji.

Młodzi przyszłością Europy
Erasmus+ i Europejski Korpus Solidar-
ności będą mogły jeszcze silniej 
wpłynąć na rzeczywistość, bo wspólnie 
dofinansują działania w ramach 
Europejskiego Roku Młodzieży na 
kwotę prawie 190 mln euro. Jako że 
młodzi to przyszłość Europy, Komisja 
Europejska uznała ich edukację za jeden 
z priorytetów na 2022 rok. Władze 
Wspólnoty zapraszają młodych obywateli 
do zabierania głosu, m.in. w sprawach 
zielonej i cyfrowej transformacji 
i deklarują wsparcie dla osób ze środowisk 
defaworyzowanych. Łącznie na realizację 
programu Erasmus+ w Europie w latach 
2021-2027 przeznaczono 26,2 mld euro, 

a na Europejski Korpus Solidarności –  
1,09 mld euro. Wraz z nową perspektywą 
poszerzono też ich zakres. Erasmus+ 
stanie się bardziej cyfrowy, innowacyjny 
i inkluzywny, a EKS postawi nacisk na 
europejski wymiar solidarności: rozwi-
janie umiejętności interpersonalnych, 
także przez wolontariat. 

Szanse na wyciągnięcie ręki
Pytani o korzyści z udziału w projektach 
europejskich, ich beneficjenci wskazują 
wymianę doświadczeń, nową wiedzę oraz 
kompetencje. Zdobywane na wyjazdach 
studenckich, stażach, szkoleniach, 
spotkaniach czy warsztatach, przekładają 
się na konkretne korzyści merytoryczne 

i wizerunkowe. Dzięki Erasmus+ rośnie 
popularność polskich uczelni wyższych 
za granicą. Same uczelnie unowocześniają 
metody nauczania, a studenci doskonalą 

języki obce i kompetencje kulturowe. 
Podobnie w przypadku szkół, także 
zawodowych, które mogą zwiększyć 
konkurencyjność swoich absolwentów 
na rynku pracy. Na wsparciu w obszarze 
pozaformalnym zyskują organizacje 
pozarządowe i kluby młodzieżowe – ich 
członkowie uczą się pracy w zespole 
czy generowania pomysłów, zwykle 
już w działaniu. Erasmus+ rozwija 
kompetencje zawodowe seniorów i osób 
z niepełnosprawnością, organizacjom 
ułatwia zawiązywania partnerstwa  

(np. na rzecz innowacji),  a sportowcom 
promowanie zasad fair play oraz 
tolerancji. 

EuroSkills w Polsce 
– pokażemy potencjał 
młodych specjalistów
WorldSkills Poland to inicjatywa 
zachęcająca młodych ludzi do podno-
szenia swoich umiejętności zawodowych 
poprzez udział w prestiżowych 
konkursach WorldSkills i EuroSkills.  
Są to konkursy, w których rywalizuje 
31 państw z Europy i aż 85 państw 
w edycji globalnej, czyli WorldSkills. 
Towarzyszą im rozmaite prezentacje, 

pokazy, wystawy, konferencje i seminaria 
branżowe. Konkursy mają zachęcić 
młodych ludzi do podnoszenia jakości 
swoich umiejętności zawodowych 

w ścisłej współpracy z pracodawcami, 
a także promować najnowsze rozwiązania 
w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

EuroSkills 2023 – europejska edycja 
światowego konkursu WorldSkills – miała 
odbyć się w Sankt Petersburgu, ale ze 
względu na rosyjską agresję przeciwko 
Ukrainie, została przeniesiona do Polski. 
Tym samym Polska po raz pierwszy 
uzyskała zaszczytne miano organizatora 
i gospodarza tego wyjątkowego konkursu, 
potocznie nazywanego „Igrzyskami 
Olimpijskimi zawodów branżowych”. 

Na EuroSkills 2023 rywalizacja będzie 
toczyć się w ponad 50 konkurencjach 
w 6 obszarach: technologia informacyjna 
i komunikacyjna, technologia wytwarzania 
i inżynieria, technologia budowlana, 
transport i logistyka, usługi społeczne 
i osobiste, sztuka i moda. W konkursie 
weźmie udział 600 wykwalifikowanych 
młodych profesjonalistów w wieku  
18-25 lat, reprezentujących 31 krajów. Będą 
oni uczestniczyć w 50 konkurencjach 
i pokazach różnych umiejętności 
i zawodów. Spodziewamy się około  
100 000 widzów z całej Europy, 
w tym wielu delegacji rządowych. 
Ponadto w Gdańsku zostanie również 
zorganizowany ogólnopolski konkurs 
SkillsPoland 2022 (23-25 listopada br.), 
będący eliminacjami polskich 
reprezentantów do EuroSkills 2023.

Barbara Feliksik
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 

i Europejskiego Korpusu Solidarności
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Dzięki Erasmus+ rośnie popularność polskich uczelni 
wyższych za granicą. Same uczelnie unowocześniają 
metody nauczania, a studenci doskonalą języki obce 
i kompetencje kulturowe. Podobnie w przypadku 
szkół, także zawodowych, które mogą zwiększyć 
konkurencyjność swoich absolwentów na rynku pracy.

FRSE koordynuje rokrocznie tysiące projektów,  
dzięki którym Polacy rozwijają swoje pasje  
i pomagają społecznościom lokalnym.



Inspirator Kariery

Instytut Pracy i Kariery serdecznie zaprasza  
do uczestnictwa w konkursie Inspirator Kariery.  
W programie mogą wziąć udział szkoły, przedszkola, 
przedsiębiorstwa, samorządy oraz inne podmioty 
zaangażowane w działania na rzecz kształcenia 
zawodowego. 

Ideą konkursu jest propagowanie dobrych praktyk 
edukacyjnych, samorządowych i biznesowych w obszarze 
kształcenia zawodowego. Celem konkursu jest wybór 
i promowanie podmiotów, podejmujących inicjatywy na 
rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz 
formowania preorientacji i orientacji zawodowej.  

Celem jest także wprowadzanie, zwłaszcza do sektora 
biznesowego, koncepcji stałej współpracy z sektorem 
edukacyjnym na rzecz kształtowania najbardziej 
pożądanych kwalifikacji zawodowych na dzisiejszym 
rynku pracy, a także popularyzowanie inwestycji w kapitał 
ludzki, w rozwój zawodowy przyszłych pracowników. 

Do kogo skierowany 
jest konkurs?
Program ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć 
wszystkie podmioty ze środowiska edukacyjnego, 
samorządowego i biznesowego, spełniające wymogi 
w zakresie realizacji zadań na rzecz szeroko rozumianego 
kształcenia i rozwoju zawodowego. Konkurs skierowany 
jest do szkół, przedszkoli, które realizują doradztwo 
zawodowe, formowanie preorientacji i orientacji 
zawodowej. 

Kryterium uczestnictwa jednostek samorządowych to 
realizacja dobrych praktyk w zakresie wspomagania 
oświaty, innowacyjne działania, aktywizacja 
i integracja środowiska lokalnego na rzecz edukacji, 
a także współpraca z lokalnym rynkiem pracy na 
rzecz podniesienia jakości praktycznego kształcenia 
zawodowego. Środowisko biznesowe w konkursie mogą 
reprezentować te przedsiębiorstwa, które np. biorą 

udział w tworzeniu klas patronackich, realizują programy 
stypendiów branżowych, organizują praktyczną naukę 
zawodu czy oferują staże zawodowe w ramach programu 
Erasmus+.

Jakie korzyści daje 
Inspirator Kariery?
Laureaci konkursu otrzymują: tytuł i logo Inspirator 
Kariery 2022 do bezterminowego wykorzystania, 
promocję na łamach magazynu „Kierunek Kariera” 
oraz dyplom i statuetkę przekazywaną podczas 
dorocznej gali finałowej. Tytuł przyznawany jest  
w IV kategoriach: Edukacja, Biznes, Samorząd, 
Współpraca Międzynarodowa. 

Tytuł i logo Inspirator Kariery to przede wszystkim 
wzmocnienie marki szkoły, pracodawcy i samorządu, 
szczególnie dbających o rozwój zawodowy obecnych 
i przyszłych kadr, popularyzacja edukacji zawodowej, 
podkreślenie wizerunku poszczególnych branż 
i zawodów oraz promowanie współpracy przedsiębiorstw 
ze szkołami, uczelniami i jednostkami samorządowymi.

Jak zgłosić się do 
konkursu?
Warunkiem uczestnictwa w Programie jest przesłanie 
do biura Organizatora Formularza Zgłoszeniowego 
w terminie do 31.12.2022 r. 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępny 
na stronie www.kariera.org.pl

Wybór laureatów nastąpi poprzez weryfikację i ocenę 
dokumentów zgłoszeniowych przez Kapitułę Konkursu, 
w skład której wchodzą specjaliści w dziedzinie 
doskonalenia kształcenia i rozwoju zawodowego, 
reprezentujący środowisko szkolne, samorządowe 
i biznesowe.

Inspirator
Kariery

2022



WE WSPÓŁPRACY SIŁA
W obliczu coraz bardziej złożonej sytuacji gospodarczej na świecie, potrzeba coraz  większej 
jedności i koncentracji na międzynarodowej współpracy oraz wykorzystaniu potencjału, jaki 
wynika z kooperacji z kluczowymi partnerami handlowo-gospodarczymi naszego kraju. Ogromną 
rolę w tym zakresie odgrywają izby bilateralne, które oprócz propagowania wymiany handlowej 
między określonymi krajami, organizują spotkania przedstawicieli władz z przedsiębiorcami, 
konferencje oraz wizyty handlowe, współpracują z konsulatami i ambasadami, jak również inicjują 
kontakty kontrahentów – importerów i eksporterów, udzielając również informacji o możliwościach 
prowadzenia handlu za granicą.  Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza to przykład młodej, acz prężnie 
rozwijającej się organizacji, która wspiera wymianę gospodarczą Polski z jednym z kluczowych 
partnerów handlowych naszego kraju – Węgrami. O zadaniach, celach i wyzwaniach stojących przed 
Izbą oraz o tym, jak w działalność organizacji wpisują się programy edukacyjne dla młodych ludzi 
rozmawiamy z Anną Wisniewski, Dyrektor Generalną Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej.

Kierunek Kariera: Pani Dyrektor, to 
Pani jest pomysłodawczynią i autorką 
koncepcji projektu założenia Izby 
Polsko-Węgierskiej w Polsce. Proszę 
powiedzieć, jak wyglądały początki?

Anna Wisniewski: Rzeczywiście, 
powstanie Polsko-Węgierskiej Izby 
Gospodarczej ponad 30 lat po 
upadku komunizmu w Europie 
Środkowo-Wschodniej to znaczący 
krok w rozwoju polsko-węgierskich 
stosunków gospodarczych. Inicjatywę 
utworzenia Izby poparły krajowe izby 
handlowe, organizacje eksportowe oraz 
przedstawiciele obu państw, mając na 

celu rozwój stosunków gospodarczo-
handlowych oraz poszerzenie współpracy 
między Polską i Węgrami. Nasza 
organizacja została utworzona wspólnie 
przez 26 firm członkowskich założycieli, 
z czego 15 to firmy zarejestrowane 
w Polsce, a 11 na Węgrzech. Pierwsze 
Walne Zgromadzenie odbyło się  
21 listopada 2019 r. w Krakowie, kiedy to 
przyjęliśmy pierwsze uchwały o powołaniu 
Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, 
uchwaliliśmy Statut Izby i powołaliśmy 
Radę Izby i jej funkcjonariuszy. 

Data 13 października 2020 roku 
zapisze się w naszej historii jako dzień 
szczególny, wtedy bowiem miała miejsce 
uroczysta inauguracja działalności 
Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, 
jednocześnie w Ambasadzie Węgier 
w Warszawie i Ambasadzie RP 
w Budapeszcie. Podczas tego wydarzenia 
nie zabrakło symbolicznych odniesień 
do nieskończoności współpracy kraju 
polskiego i węgierskiego, znaczenia 

wzajemnych połączeń, a także wielości 
możliwości i ciągłości, do których 
również wprost odwołuje się nasze logo 
- graficzny symbol naszych celów i misji 

w ujęciu długofalowym.

Co zatem jest misją Państwa organizacji?

Przede wszystkim promocja i wsparcie 
rozwoju stosunków gospodarczych 
pomiędzy Polską a Węgrami. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorców z obu krajów, poma-
gamy w skracaniu dystansu między 
nimi, budując forum wymiany informacji 
i dobrych praktyk oraz dając możliwości 
networkingowe. Jedną z największych 
barier ograniczających współpracę 
polsko-węgierską pozostają w dalszym 
ciągu kwestie językowe, które nasza Izba 
stara się jak najbardziej zniwelować przez 
swoją codzienną działalność.

Na czym ona polega?

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza 
działa na rzecz wsparcia stosunków 
gospodarczych i handlowych pomiędzy 
firmami działającymi w obu krajach, 
wzmacniając w ten sposób stosunki 
handlowe i gospodarcze, reprezentując 

interesy firm członkowskich. Jesteśmy 
przekonani, że ułatwienie współpracy, 
wymiana doświadczeń i budowanie 
powiązań business-to-business może  
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Anna	Wisniewski,	 
Dyrektor	Generalna	Polsko-Węgierskiej	 

Izby	Gospodarczej

Chcemy prezentować przykłady najlepszych 
praktyk w stosunkach dwustronnych i wspierać 
poprzez swoją działalność rozwój stosunków 
gospodarczych pomiędzy oboma krajami.



przyczynić się do dalszego rozwoju 
współpracy biznesowej między oby-
dwoma krajami. Chcemy prezentować 
przykłady najlepszych praktyk 
w stosunkach dwustronnych i wspierać 
poprzez swoją działalność rozwój 
stosunków gospodarczych pomiędzy 
oboma krajami. Przede wszystkim 
prezentujemy aktualne informacje 
z zakresu polsko-węgierskich stosunków 
gospodarczych, budujemy społeczność 
przedsiębiorców zainteresowanych 
działalnością w relacji polsko-
węgierskiej, reprezentując przy tym 
interesy przedsiębiorców zrzeszonych 
w Izbie, organizujemy wydarzenia 
i szkolenia pozwalające na budowanie 
relacji i wymianę informacji. 

Proszę przybliżyć czytelnikom, jak 
wygląda struktura Polsko-Węgierskiej 
Izby Gospodarczej?

Najważniejszym organem Izby 
wybierającym skład pozostałych 
organów, podejmującym kluczowe 
decyzje i wyznaczającym kierunki 
rozwoju organizacji jest Walne 
Zgromadzenie Członków, natomiast 
organem zarządzającym jest Rada Izby 
wybierana przez firmy członkowskie 
na trzyletnią kadencję. Obecna Rada 
Izby pierwszej kadencji składa się 
z 11 członków. Zarządowi przewodniczy 
Prezes Izby Pan Tomasz Németh, 
zaś stanowisko Wiceprezesa Izby 
obejmuje Pan Tomasz Zjawiony 
oraz Pan Andrzej Mikulski. Ja z kolei 
obejmuję kierownictwo operacyjne 
Izby, kierując jednocześnie pracami 
Biura Izby. Organem kontrolnym Izby 
jest Komisja Rewizyjna, której zadaniem 
jest kontrola bieżącej działalności 
Izby, ze szczególnym uwzględnieniem 
jej gospodarki finansowej, natomiast 
ciałem opiniodawczo-doradczym 
Izby jest Korpus Konsultacyjny, 
do którego zapraszane są osoby 
o szczególnym znaczeniu i osiągnięciach 
w rozwoju polsko-węgierskich relacji 
gospodarczych.

Jakie korzyści można czerpać 
z członkostwa w Polsko-Węgierskiej 
Izbie Gospodarczej?

Członkowie naszej Izby stają się 
częścią społeczności przedsiębiorców 
o rosnącym znaczeniu zarówno w Polsce, 
jak i na Węgrzech. Nasza marka już dziś 
jest rozpoznawalna w obu krajach, a każdy 

członek ma prawo do informowania 
opinii publicznej o przynależności 
do Izby i korzystania ze specjalnie 
przygotowanego logotypu. Dzięki temu 
firmy kontynuujące lub zaczynające 
działalność na rynku drugiego 
kraju nie są anonimowe i korzystają 
z rozpoznawalności i wiarygodności 
marki Izby.

Budowanie marki firm członkowskich 
jest wspierane przez naszą działalność 
informacyjną, która przedstawia 
każdą z firm członkowskich w swoich 
kanałach informacyjnych oraz przekazuje 
informacje o szczególnie istotnych 
wydarzeniach i osiągnięciach z ich życia 
biznesowego.

Jesteśmy również organizatorem 
szeregu wydarzeń i szkoleń dla 
przedsiębiorców, których celem jest 
przekazywanie wiedzy o istotnym 
znaczeniu dla polsko-węgierskich 
relacji i wymiana dobrych doświadczeń. 

Przy ich organizacji szczególny 
akcent kładziemy na współpracę 
merytoryczną z firmami członkowskimi, 
opierając się na ich fachowej wiedzy 
i doświadczeniu, co daje im także istotne 
możliwości promocyjne i marketingowe. 
Dzięki wdrożonym narzędziom 
komunikacyjnym umożliwiamy bezpo-
średni kontakt pomiędzy firmami 

członkowskimi, co pozwala na wymianę 
doświadczeń i organizację nowych 
projektów biznesowych. Wszystkie 
inicjowane przez nas wydarzenia 
są również doskonałym forum 
networkingowym, umożliwiającym 
wejście w relację handlową także 
z firmami spoza Izby. Chciałabym 
podkreślić, że reprezentujemy inte- 
resy firm członkowskich w kon- 
taktach z organami państwowymi 
i samorządowymi różnych szczebli, 
zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech. 
Dzięki temu głos przedsiębiorców jest 
lepiej słyszalny, a ich postulaty związane 

Praktyki	uczniów	z	Węgier	w	ramach	Erasmus+
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Udało nam się na stałe wpisać w krajobraz instytucji 
otoczenia biznesu, czego dowodem są porozumienia 
partnerskie z uznanymi organizacjami, współpraca z polską 
i węgierską dyplomacją i zrealizowane wspólnie projekty. 
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z prowadzeniem transgranicznej 
działalności gospodarczej mają 
większą szansę na realizację. Warto 
wspomnieć, że firmy członkowskie mają 
też możliwość skorzystania z usług 
oferowanych przez naszą Izbę, jak na 
przykład usługi językowe, badanie rynku, 
poszukiwanie partnerów biznesowych 
na preferencyjnych warunkach.

Poza działaniami na rzecz firm 
członkowskim, angażują się Państwo 
również w inicjatywy na rzecz edukacji 
praktycznej młodych ludzi. W jaki 
sposób to Państwo realizują?

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza 
przywiązuje wielką wagę do praktycznej 
edukacji młodych ludzi. W maju tego 
roku, we współpracy z Instytutem 
Pracy i Kariery w ramach projektu 
Erasmus Krakow przyjęliśmy na praktyki 
uczniów z Węgier, kolejnych kierując 
do naszych firm członkowskich. 
Planujemy cykliczny udział w tego typu 
inicjatywach także w kolejnych latach. 
Jesienią zaś organizujemy program 
mentoringu dla studentów z Węgier, 
połączony z konkursem na najlepszy 
esej w zakresie polsko-węgierskich 
stosunków gospodarczych. Wierzymy, 
że poprzez działania nakierunkowane na 
młodych ludzi możemy przyczynić się do 
długofalowego rozwoju dwustronnych 

stosunków, biorąc udział w kształtowaniu 
dobrych postaw i merytorycznej wiedzy 
tych, którzy będą decydowali o kształcie 
tych relacji w przyszłości.

Uczniowie z Węgier podkreślali 
bezcenność doświadczenia, które 
u Państwa podczas praktyk zdobyli. 
Proszę powiedzieć, jakie korzyści daje 
Izbie taka współpraca i jak Państwo 
oceniają korzyści uczniów?

Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału 
w programie i mamy nadzieję na 
kontynuację współpracy w ramach 
Erasmus+. Jest to taki rodzaj współ- 
pracy, który owocuje korzyściami dla 
wszystkich jej uczestników. Jako Izba 
uzyskaliśmy merytoryczne i organizacyjne 
wsparcie działalności naszej wciąż 
rozwijającej się instytucji przez pracę 
utalentowanych i ambitnych młodych 
ludzi. Wszystkie zadania były przez nich 
wykonywane sumiennie i na należytym 
poziomie. Z perspektywy uczniów była to 
okazja do poznania międzynarodowego 
środowiska biznesowego i zasad, które 
w nim panują. Praktyka w Izbie, która 
dla wielu uczniów była pierwszym 
doświadczeniem zawodowym, pozwoliła 
na zrozumienie wagi odpowiedniej 
jakości pracy i koncentracji na detalach. 
Rozmowy z uczniami pokazały, że była 
to dla nich bardzo cenna lekcja, która, 

mamy nadzieję, przyczyni się do ich 
sukcesu zawodowego w przyszłości. 
Na każdego z nich czekamy w Izbie 
z otwartymi rękami, jeżeli zdecydują się 
swoje zawodowe plany związać z polsko-
węgierskim światem biznesowym.

Jaką rolę odgrywa Państwa działalność 
na rynku krajowym i europejskim?

Nasza organizacja jest jedyną bilateralną 
izbą gospodarczą działającą w relacji 
polsko-węgierskiej. Wpisujemy się 
przez to w szersze spektrum izb 
bilateralnych ułatwiających współpracę 
z partnerami z poszczególnych krajów. 
W naszej działalności koncentrujemy 
się na kontekście krajowym – 
jesteśmy członkiem polskiej Krajowej 
Izby Gospodarczej, jak i instytucją 
akredytowaną przy Węgierskiej Izbie 
Handlowo-Przemysłowej – oraz 
europejskim: czekamy na przyjęcie 
w poczet członków Międzynarodowej 
Grupy Izb Handlowych IGCC. Jesteśmy 
także partnerem szeregu instytucji 
otoczenia biznesu, jak Polska Agencja 
Inwestycji i Handlu, Regionalna Izba 
Gospodarcza w Katowicach czy Central 
European Economic Development 
Network, a także ściśle współpracujemy 
z polskimi i węgierskimi placówkami 
dyplomatycznymi.



Jakie dotychczasowe osiągnięcia Izby 
mają dla Państwa szczególne znaczenie?

Rozpoczynając działalność w połowie 
2020 r. Izba liczyła 26 członków. Dzisiaj 
jest ich dwa razy więcej, co poczytujemy 
za nasz największy sukces, zwłaszcza, 
że inauguracja naszej działalności 
przypadła na ciężki dla całego środowiska 
biznesowego okres pandemii, a później 
wojny w Ukrainie. 

Zorganizowaliśmy w tym czasie szereg 
wydarzeń, zarówno w Polsce, jak i na 
Węgrzech, dzięki którym przedsiębiorcy 
mogli lepiej poznać warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej w drugim kraju, 
nawiązać nowe kontakty i wymienić się 
dotychczasowymi doświadczeniami. 
Ich pozytywny odbiór ze strony biznesu 
również traktujemy jako znaczące 
osiągnięcie, gdyż jest potwierdzeniem 
wagi tego typu inicjatyw.

Udało nam się na stałe wpisać w krajobraz 
instytucji otoczenia biznesu, czego 
dowodem są porozumienia partnerskie 
z uznanymi organizacjami, współpraca 
z polską i węgierską dyplomacją 
i zrealizowane wspólnie projekty. Powoli, 
lecz konsekwentnie stajemy się centrum 
polsko-węgierskiego życia biznesowego 
i w tym kierunku będziemy rozwijać 
naszą działalność w przyszłości.

A jak wyglądają plany Polsko-Węgierskiej 
Izby Gospodarczej na przyszłość?

Obecnie koncentrujemy się na realizacji 
kilku projektów. Jeden z nich to program 
pomocy dla osób, które ucierpiały 
w związku z rosyjską napaścią na 
Ukrainę, natomiast w okresie wrzesień 
– listopad, we współpracy z firmami 
członkowskimi, organizujemy cykl 
webinarów z zakresu polsko-węgierskich 
relacji gospodarczych. Nasze centralne 
biuro znajduje się w Krakowie, lecz na 

początku przyszłego roku planujemy 
otworzyć także stałe przedstawicielstwo 
w Budapeszcie, co pozwoli na 
jeszcze szersze działania na terenie 
Węgier, którego przykładem będzie 
organizowane przez nas Forum Innowacji 
w Budapeszcie. Oczywiście wszystkie 
nasze działania można obserwować 
na naszej stronie internetowej  
www.plhucc.com jak również na 
profilach w mediach społecznościowych. 
Ideę naszych inicjatyw w pełni oddaje 
nasze motto: „Razem możemy więcej!” 
I w myśl tego hasła, zapraszamy 
wszystkich przedsiębiorców zaintere-
sowanych relacją polsko-węgierską 
i widzących w niej potencjał do 

dołączenia do grona naszych członków. 
Chcemy, aby działalność Izby rozwijała 
się równomiernie w obu krajach, 
jednocześnie nie zapominając o szerszym 
kontekście regionalnym – chcielibyśmy 
zacząć rozmowy z instytucjami czeskimi 
i słowackimi, w wyniku których 
moglibyśmy położyć mocniejszy akcent 
na współpracę wyszehradzką. Pomimo 
tego, że przedsiębiorcy w dalszym 

ciągu muszą mierzyć się z ciężkimi 
warunkami prowadzenia działalności 
gospodarczej w czasie pandemii, wojny 
i inflacji, jesteśmy przekonani, że we 
współpracy siła i że funkcjonowanie 
naszej instytucji jest ważne i potrzebne, 
co wynika też z głosów dochodzących 
do nas ze środowiska biznesowego. 
Wierzymy, że poprzez swoją działalność 
będziemy mogli realnie wesprzeć szeroko 
pojmowane polsko-węgierskie relacje 
gospodarcze, a także poszczególnych 
przedsiębiorców w ich konkretnych 
sprawach. 

Życząc dalszych sukcesów, dziękuję za 
rozmowę.

Marta Prusek-Galińska

Inauguracja	działalności	w	Budpeszcie

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza przywiązuje 
wielką wagę do praktycznej edukacji młodych ludzi.

Kierunek Kariera    33



Nim wkroczą na rynek pracy
Jednym z kluczowych zadań Zespołu 
Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Krakowie jest wspieranie 
uczniów w procesie osiągnięcia 
lepszego zrozumienia samych siebie 
w kontekście wyboru właściwego dla 
siebie zawodu. W tym zakresie młody 
człowiek lepiej poznaje swoje mocne 
oraz słabe strony, uświadamia sobie, jaki 

tkwi w nim potencjał, a także poznaje 
specyfikę różnych środowisk pracy. 
- W ramach doradztwa zawodowego 
w naszej Szkole skupiamy się na 
rozwijaniu zainteresowań i pasji swoich 
podopiecznych, nauczamy praktycznych 
umiejętności związanych z poruszaniem 
się na szeroko rozumianym rynku 
pracy, w tym: poszukiwania pracy, 
autoprezentacji, pracy w zespole, 
podejmowania racjonalnych decyzji 

i wyborów zawodowych – mówi Anna 
Gawinek-Pisarczyk, Dyrektor Zespołu 
Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie.

Niezwykle ważne jest również to, że 
system doradztwa wdrażany w Szkole 
rozwija u uczniów potrzebę ciągłego 
doskonalenia kompetencji oraz 
kwalifikacji, zdobywania nowej wiedzy, 
umiejętności i kształtowania postawy 
uczenia się przez całe życie. 

Szkoła ze Złotą 
Tarczą
Obowiązkowa edukacja szkolna w Polsce rozpoczyna się w wieku 7 lat. Decyzję o szkole, do której 
będzie uczęszczało dziecko podejmują wówczas jego rodzice. Mały człowiek, odkrywając własne 
talenty, zdolności i zyskując nowe umiejętności po zakończeniu szkoły podstawowej, może podjąć 
samodzielnie lub wspólnie z rodzicami już znacznie bardziej świadomą decyzję o wyborze szkoły 
ponadpodstawowej. Jaką szkołę wybrać, aby po jej zakończeniu wejść na wymagający rynek 
pracy z tarczą, a nie na tarczy? Najlepiej taką, która może poszczycić się wieloma osiągnięciami, 
indywidualnym podejściem do młodego człowieka i która… posiada certyfikat Złotej Tarczy!  
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie kształci uczniów w kierunkach: 
technik ekonomista, technik rachunkowości, technik hotelarstwa oraz technik organizacji turystyki. 
Jako szkoła z wieloletnią tradycją stawia na zawody, które są obecnie najbardziej pożądane na rynku 
pracy i - co ważne – są zawodami przyszłościowymi. 

30  Kierunek Kariera   

Wykład	strategie	marketingowe	p.	Łukasza	Kiełbasa,	absolwenta	szkoły,	 
Dyrektora	Działu	Operacyjna-Technicznego	w	firmie	Nowodworski	Estates	oraz	właściciela	firmy	44detailing



Istotne w pracy z młodym człowiekiem 
przygotowującym się do wkroczenia 
na rynek pracy jest także wzmacnianie 
w nim motywacji do pracy nad sobą. 

Pozytywna motywacja skupiająca 
się na dostrzeganiu w jednostce 
pozytywnych cech i predyspozycji 
sprawia, że wzrasta jej samoocena 
oraz chęć do podejmowania kolejnych 
ambitnych działań. Dajemy uczniom 
możliwość uczestniczenia w różnych 
konkursach zarówno z zakresu ekonomii, 
hotelarstwa czy turystyki, jak również 
anglojęzycznych, patriotycznych i litera-
ckich. Poza tym uczniowie mogą uzyskać 
szkolne certyfikaty potwierdzające ich 
kompetencje takie jak m.in.: „Mistrz 
klawiatury”, „Elektroniczny arkusz 
w analizie ekonomiczno-statystycznej”, 
„Podatkowa Księga Przychodów 
i Rozchodów” – podkreśla Anna Kałwa, 
Kierownik Szkolenia Praktycznego.  
– Ponadto uczniowie uczestniczą 
w kursach oraz stażach realizowanych  
w ramach  projektu  „Centrum Kompetencji 
Zawodowych w branży  administracyjno-
usługowej oraz branży turystyczno–
gastronomicznej – edycja druga"  
– dodaje. To wszystko sprawia, iż młody 
człowiek – uczeń ZSE nr 1 w Krakowie 
jest świadomy własnych możliwości, 
talentów, mocnych stron, a jednocześnie 
posiada wiedzę dotyczącą tego, w którym 
kierunku zawodowym powinien podążać. 
To właśnie takich pracowników poszukują 
przedsiębiorstwa finansowe, turystyczne 
i firmy hotelarskie. Wykształconych, 
zmotywowanych, gotowych do działania. 

Międzynarodowe 
doświadczenie, bo Erasmus+ 
jest okay!
Możliwość swobodnego podróżowania, 
poznawania specyfiki zagranicznych 
rynków pracy oraz sposobów nauczania 
w innych krajach daje wiele możliwości. 
Przede wszystkim młodzi ludzie 
mają okazję do tego, aby wzmocnić 

kompetencje językowe, międzykulturowe 
i wreszcie – zawodowe. Dlatego też ZSE 
nr 1 w Krakowie korzysta z możliwości, 
które oferuje Program Erasmus+ i już od 

lat daje swoim podopiecznym możliwość 
zdobywania międzynarodowego doś-
wiadczenia zawodowego.   

- Uczniowie realizują praktyki zawo-
dowe w przedsiębiorstwach, biurach 
rachunkowych, bankach, hotelach, 
urzędach oraz biurach turystycznych 

znajdujących się w różnych krajach Unii 
Europejskiej. Do tej pory uczniowie 
odwiedzili m.in. Niemcy, Portugalię, 
Maltę oraz Cypr – podkreśla Dyrektor 
Anna Gawinek-Pisarczyk. Zdobywanie 
międzynarodowego doświadczenia jest 
ważne nie tylko z punktu widzenia 
uczniów, ale także nauczycieli, którzy 
dzięki niemu mogą dostosowywać sposób 
nauczania i przekazywania wiedzy do 
wymogów europejskiego rynku pracy 
– dodaje.  ZSE nr 1 w Krakowie działa 
w tym zakresie dwutorowo: wysyła 
swoich nauczycieli do innych szkół 
w UE, ale także gości nauczycieli z innych 
krajów u siebie.  Nauczyciele brali udział 
w job shadowingach realizowanych 
m.in. w Słowenii, Włoszech, Portugalii 
i Francji. Taka forma zdobywania 
doświadczenia polegająca na codziennym 

W ramach doradztwa zawodowego w naszej  
Szkole skupiamy się na rozwijaniu zainteresowań  
i pasji swoich podopiecznych, nauczamy 
praktycznych umiejętności związanych z 
poruszaniem się na szeroko rozumianym rynku pracy.
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obserwowaniu pracy innych nauczycieli 
w ich naturalnym środowisku pracy oraz 
wymianie dobrych praktyk, pozwala 
na zdobycie doświadczenia, które 
przełożone na grunt szkoły przynosi 
wymierne korzyści dla uczniów.  Z drugiej 
zaś strony Szkoła jest otwarta na to, 
aby gościć u siebie nauczycieli z innych 
krajów i dzielić własnym doświadczeniem 
zawodowym, porównywać systemy 
edukacyjne, zapraszać zagranicznych 
nauczycieli odbywających w Szkole 
job shadowing do prowadzenia zajęć 
pokazowych. Dlaczego jest to takie 
ważne? Bo wymaga od ZSE nr 1  
w Krakowie wielkiego zaangażowania, 
świadczy o otwartości placówki 
w wymiarze międzynarodowym. Poza 
tym daje możliwość wzmacniania 
kompetencji językowych, zawodowych 
i międzykulturowych zarówno kadrze 
nauczycielskiej, jak i uczniom. 

Złota Tarcza cenniejsza niż 
sztabka złota 
Złoto jest pierwiastkiem chemicznym, 
który ma ogromną wartość na rynku. 

Jednak w kontekście ZSE nr 1 w Krakowie 
pora nadać mu nową definicję. Istotnie, 
Szkoła otrzymała Złotą Tarczę 
Perspektyw 2022, która jest znakiem 
wartości szkoły i potwierdza wysoką 
jakość pracy placówki. Warto zauważyć, 
że przyznane wyróżnienie stanowi 
sukces wspólnej pracy nauczycieli 
oraz uczniów, co jest zgodne z hasłem 
przewodnim ZSE nr 1 w Krakowie: 
„Szkoła przyjazna uczniom – uczniowie 
przyjaźni szkole”. Absolwenci Szkoły 
od lat uzyskują bardzo wysokie 
wyniki na egzaminach maturalnych 
oraz egzaminach potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe, a Szkoła nie 
zwalnia kroku w dążeniu do zapewnienia 
młodym ludziom jak najlepszego 
wykształcenia zawodowego. Uczniowie 
placówki to także finaliści i laureaci 
wielu olimpiad oraz konkursów, w tym 
m.in.: Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Handlowo-Menadżerskich czy też 
konkursu „Mam Zawód. Mam Fantazję”. 

Mówi się, że złoto zawsze jest w cenie, 
jednak jego wartość warunkowana 

jest wieloma czynnikami. Jak ZSE nr 1 
w Krakowie stara się utrzymać swój złoty 
status? Otóż, już teraz przygotowuje 
się do podjęcia nowych wyzwań, 
realizuje kolejne projekty i nie zwalnia 
tempa. W najbliższym czasie Szkoła 
rozpocznie realizację projektu pn. 
„Austro-Hungarian Roots and Common 
Relations”, który dotyczy poszukiwania 
wpływów oraz pozostałości Austro-
Węgier w codziennym życiu swoich 
państw przy wykorzystywaniu 
nowoczesnych metod nauczania. 
W działaniu wezmą udział uczniowie 
placówki, a także młodzież z Czech, 
Słowacji oraz Chorwacji. Kolejne 
działanie to projekt pn. „Mobilności 
zagraniczne kluczem do rozwoju 
kompetencji” skierowany do kadry ZSE 
nr 1 w Krakowie, który zakłada udział 
nauczycieli placówki w zagranicznej 
mobilności w ramach job shadowingu. 

Aby lepiej poznać szkołę ze Złotą Tarczą 
2022, wejdź na stronę: www.zse1.edu.pl 
i zaprzyjaźnij się z placówką, która 
odwdzięczy się tym samym!

Beata Hąc
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XXXI EDYCJA 
FORUM  
EKONOMICZNEGO 
W KARPACZU
Forum Ekonomiczne to międzynarodowe 
spotkanie przedstawicieli kręgów 
gospodarczych i politycznych regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej, którego 
organizatorem jest Instytut Wschodni. 
Od 1992 roku, projekt ewoluował z małej 
konferencji w wydarzenie, podczas 
którego dyskutuje się o bezpieczeństwie, 
perspektywach rozwoju gospodarczego, 
współczesnych wyzwaniach i przezwy-
ciężaniu kryzysów. To tu padają 
propozycje konkretnych rozwiązań 
i innowacyjne idee. Forum Ekonomiczne 
od trzydziestu lat łączy wschód 

i zachód, tworząc otwartą platformę 
wymiany myśli. Niewątpliwą zaletą jest 

konsekwentne dążenie organizatorów do 
zachowania bezstronności, co przejawia 
się w obecności zarówno polityków 

rządzących, jak i opozycyjnych. Odcięcie 
się od sporów i bieżących spraw daje 

szansę na otwartą dyskusję i szukanie 
rozwiązań oraz odpowiedzi na kluczowe 
tematy.

Tegoroczna edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu 
to w sumie ponad trzysta debat z udziałem ponad 4 tys. 
gości i ścieżki tematyczne dotyczące aż 17-stu zagadnień, 
m.in. bezpieczeństwa, energetyki, inwestycji, innowacji, 
czy polityki międzynarodowej.

Zygmunt	Berdychowski	–	Przewodniczący	Rady	Programowej	Forum	Ekonomicznego



Dni 6-8 września 2022 to czas 
XXXI edycji Forum Ekonomicznego 
w Karpaczu. Forum to trzy dni 
konferencji w zachwycających wnętrzach 
Hotelu Gołębiewskiego, położonego 
u stóp malowniczych Karkonoszy. 
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji 
nie bez powodu jest „Europa w obliczu 
nowych wyzwań”.

Przez ostatnie dwa lata, świat mierzył się 
z pandemią Covid-19 i jej gospodarczymi, 
i społecznymi skutkami. Obecna sytuacja, 
zwłaszcza okoliczności wojny w Ukrainie, 
odsuwają na dalszy plan kwestie 
związane z dystrybucją szczepionek czy 
ujednoliceniem zasad certyfikacji.

W centrum uwagi światowych 
decydentów znajduje się niespokojna 
sytuacja we wschodniej części Europy, 
która tworzy nowy światowy układ 
sił, i może zaważyć na losach całego 
kontynentu. Niczym nieusprawiedliwiony 
atak Rosji na Ukrainę skłania więc do 
zastanowienia się na działaniami, które 
mogą podjąć państwa członkowskie UE 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ponadto, warta uwagi staje się ciągle 
rosnąca liczba 5 milionów uchodźców, 
przybyłych do Unii i perspektywa 
niesienia im skutecznej, długofalowej 
pomocy.

Europa stoi również przed wyzwaniem 
dywersyfikacji źródeł energii 
i uniezależniania się od surowców 
pochodzących z Rosji. Odpowiedzią na 
zmiany klimatyczne stał się unijny pakiet 
aktów prawnych „Fit for 55”, zakładający 
redukcję gazów cieplarnianych 
i osiągnięcie neutralności klimatycznej. 
Kwestia niezwykle istotna z perspektywy 

przyszłych pokoleń, może nieść jednak 
za sobą opłakane skutki gospodarcze, 
polityczne oraz paradoksalnie 
środowiskowe. Ma to związek z ener-
getycznymi przepychankami z Rosją 
i wzrostem znaczenia Chin. 

Powyższe wyzwania stawiają więc przed 
krajami Wspólnoty fundamentalne 
pytania. Przede wszystkim, czy 
Europa jest w stanie zjednoczyć się, 
by utrzymać swoją pozycję na arenie 
międzynarodowej? Jaka jest jej pozycja 
dzisiaj i czy wspólne kształtowanie 
post-pandemicznego świata jest jeszcze 
możliwe? 

Tegoroczna edycja Forum Ekono-
micznego w Karpaczu wygląda więc 

niezwykle ciekawie – w sumie ponad 
trzysta debat z udziałem ponad 4 tys. 
gości i ścieżki tematyczne dotyczące aż 
17-stu zagadnień, m.in. bezpieczeństwa, 
energetyki, inwestycji, innowacji, czy 
polityki międzynarodowej. 

Oprócz części merytorycznej, 
Organizatorzy zapewniają szeroką ofertę 
programu kulturalnego i rekreacyjnego, 
obejmującą spotkania autorskie, 
koncerty i pokazy filmów. Uczestnicy 
Forum uczestniczą w prezentacji 
atrakcji turystycznych regionu, a także 
w wyjątkowych atrakcjach kulinarnych. 

Jednym z punktów wydarzenia 
jest V edycja Raportu SGH i Forum 
Ekonomicznego, stanowiąca naukowe 
opracowanie o stanie gospodarki i Polski 
w 2022 r. oraz krajów Europy Środkowo-
Wschodniej. Raport poświęcony jest 
wyzwaniom, przed którymi stoi krajowy 
sektor energetyczny, polityce fiskalnej 
i monetarnej oraz wpływowi inflacji 
na gospodarkę Polski i krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej.

XXXI edycja Forum Ekonomicznego 
to również, jak każdego roku, nagrody 
Forum Ekonomicznego, które są 
jego nieodłącznym elementem. Rada 
Programowa wręcza wyróżnienia 
w kategoriach: Człowiek Roku, Firma 
Roku i Organizacja Pozarządowa Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

Przed krajami Wspólnoty fundamentalne pytania:  
czy Europa jest w stanie zjednoczyć się, by utrzymać 
swoją pozycję na arenie międzynarodowej?  
Jaka jest jej pozycja dzisiaj i czy wspólne kształtowanie 
post-pandemicznego świata jest jeszcze możliwe?

Swiatłana	Cichanouska	–	białoruska	opozycjonistka
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Od	lewej:	Krzysztof	Mamiński	–	Prezes	Zarządu	Polska	Kolej	Państwowa	S.A.,	Marcin	Chludziński	–	Prezes	Zarządu	KGHM	Polska	Miedź	S.A.,	 
Olgierd	Cieślik	–	Prezes	Zarządu	Totalizatora	Sportowego,	Michał	Karnowski	–	Członek	Zarządu	Fratria	Sp.	z	o.o.,	Jan	Emeryk	Rościszewski	–	Prezes	Zarządu	PKO	Bank	Polski

MŁODZI NA FORUM
„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” 

Henry Ford

Dni 6-8 września 2022 to data szczególna 
w kalendarzu przedstawicieli świata 
politycznego i gospodarczego naszego 
kontynentu. To czas XXXI edycji Forum 
Ekonomicznego w Karpaczu, największej 
konferencji łączącej przedstawicieli 
kręgów gospodarczych i politycznych 
Europy Środkowo Wschodniej orga-
nizowanej przez Instytut Studiów 
Wschodnich. Organizowana od 
1992 roku konferencja stała się 
jednym z najistotniejszych miejsc 
spotkań elit polityczno-biznesowych 
w Europie. Działania Instytutu związane 
z organizacją Forum wspierane są przez 
Radę Programową, która decyduje 
o merytorycznym kształcie Forum, 
jak również wyznacza kierunek jego 
rozwoju. Co roku Forum Ekonomiczne 
gości premierów, ministrów, Komisarzy 
Europejskich oraz inne najważniejsze 
osoby sceny politycznej i gospodarczej 
naszego kontynentu.

W tym roku zainicjowany został program 
Młodzi na Forum, który skierowany jest 
do aktywnych młodych liderów i liderek 

środowisk społeczno-gospodarczych. 
Organizatorzy Forum Ekonomicznego 
umożliwiają na preferencyjnych 
warunkach udział przedstawicielkom 
i przedstawicielom, którzy chcą 
zmieniać otaczającą rzeczywistość 
poprzez budowanie konsensu i dialogu 
społecznego. Projekt ma zapewnić 
młodym politykom, przedsiębiorcom, 
naukowcom i przedstawicielom 
sektora pozarządowego platformę do 
dialogu ponad wszelkimi podziałami, 
przyczynić się do integracji środowiska 

młodzieżowego, a także zacieśnić 
współpracę pomiędzy młodymi 
i ambitnymi Polakami.

Uczestnikami projektu są między 
innymi prezes Our Future Foundation 
Michał Mazur, dyrektorka zarządzająca 
Zwolnionych z Teorii Aleksandra Chudaś, 
posłanka Platformy Obywatelskiej 
Aleksandra Gajewska, pełnomocnik 
rządu ds. polityki młodzieżowej 
Piotr Mazurek, rzecznik Polskiego 
Stronnictwa Ludowego Miłosz Motyka, 
a także młodzi przedsiębiorcy, 
naukowcy i przedstawiciele organizacji 
pozarządowych.

Program Młodzi na Forum skierowany jest do 
aktywnych młodych liderów i liderek środowisk 
społeczno-gospodarczych.
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Wielojęzyczność  
od pierwszych lat życia
„Znając języki, wszędzie czujesz się jak w domu” – tymi słowami, do nauki języków obcych zachęcał 
Edmund de Waal, angielski artysta i pisarz. Nie ma wątpliwości, że możliwość swobodnej komunikacji 
z innymi ludźmi daje nam poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego. Jeśli podobny komfort 
możemy uzyskać porozumiewając się w innych językach, to w istocie dowolne miejsce na Ziemi 
może stać się naszym domem. Współczesny świat oferuje nam możliwości rozwijania najróżniejszych 
umiejętności, ale w dalszym ciągu niewiele z nich jest w stanie otworzyć ludziom tyle drzwi,  
co znajomość języków obcych. 

Metod nauki języków obcych istnieje 
wiele, nie sposób nawet policzyć jak 
wiele. Jednak oprócz samej metody, 
kluczowe znaczenie ma moment, 
w którym rozpoczynamy proces nauki. 
Kadra Żłobka Językowego i Przedszkola 
Międzynarodowego ITSC w Krakowie 
(International Trilingual School of 
Cracow) przekonuje, że naukę języków 
obcych najlepiej rozpocząć możliwie jak 
najwcześniej. Swoje obserwacje popierają 
ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy 
z dziećmi. Trójjęzyczność wprowadzili 
w oparciu o swój autorski program, który 
obejmuje zajęcia w języku polskim oraz 
w dwóch językach obcych: angielskim 
i francuskim. 

 - Im wcześniej zaczniemy naukę języków 
obcych, tym lepsze efekty możemy 
uzyskać. Dziecko, które zaczyna uczyć się 
języków od pierwszego roku życia robi to 
w sposób naturalny, traktując wszystkie 
języki jako języki macierzyste – podkreśla 
Anna Maliszewska, Prezes Zarządu 
International Trilingual School of Warsaw 
i Dyrektor Przedszkola Trójjęzycznego 
ITSC w Krakowie.

Taki stan rzeczy znajduje odzwier-
ciedlenie w badaniach naukowych, 
prowadzonych na całym świecie. 
Badacze z Uniwersytetu w Waszyngtonie 
dowodzą, że mózg małego dziecka 
jest najlepszą „maszynką” do nauki, 
jaka kiedykolwiek istniała. Ponadto, 
podkreślają, że mózg człowieka nigdy 
nie będzie lepiej przyswajał języka 
obcego niż w okresie do 3 roku życia. Zajęcia	w	języku	polskim	w	ITSC	w	Krakowie
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AUTORSKI PROGRAM 
TRÓJJĘZYCZNOŚCI
– Okres trwający do trzeciego roku 
życia dziecka nazywamy wczesną 
dwujęzycznością. W przypadku naszego 
żłobka – trójjęzycznością. Ten sposób 
nauki jest możliwy, jeśli wielojęzyczność 
jest w żłobku naturalnym stanem 
otoczenia, a każdy język kojarzy się 
dziecku z jedną, konkretną osobą. W ten 
sposób uczymy trzech języków w naszej 
placówce w Krakowie – wyjaśnia pani 
prezes. 

Sekret sukcesu nauczania trzech 
języków zarówno w żłobku, jak 
i międzynarodowym przedszkolu języ-
kowym związany jest z systematyczną 
realizacją starannie ułożonego planu 
zajęć dla dzieci. Podążając tym tropem, 
Żłobek i Przedszkole ITSC w Krakowie 
realizuje plan oparty o autorską 
podstawę programową, której celem 
jest wypracowanie najważniejszych 
umiejętności edukacyjnych wśród 
dzieci. W praktyce oznacza to, że 
przygotowując podstawę programową, 
korzystano ze standardów sześciu 
najważniejszych na świecie programów 
edukacyjnych (amerykańskiego, bry-
tyjskiego, fińskiego, francuskiego, 
polskiego oraz międzynarodowego IB). 

– Każda z wymienionych podstaw 
programowych ma swoje mocne 
i słabe strony. W wyniku porównania 
ich wszystkich, wybraliśmy najlepsze 
rozwiązania dla każdego przedmiotu 
i konkretnych grup wiekowych. 
A w rezultacie zaimplementowaliśmy 
je w naszych autorskich programach 
edukacyjnych dla żłobka i przedszkola 
– mówi Barbara Stachura, Koordynator 
Przedszkola Trójjęzycznego ITSC 
w Krakowie. 

– Takie rozwiązanie to korzyści dla 
wychowanków, ale i zapewnienie dla 
rodziców, że ich dzieci będą miały 
możliwość płynnej kontynuacji nauki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej na 
kolejnych etapach edukacji – dodaje.

MIĘDZYNARODOWE WZORCE 

Edukacja językowa rozpoczęta we 
wczesnym dzieciństwie pozwala 
zbudować doskonały fundament dla 
wielojęzyczności dziecka, które 
w przyszłości będzie miało większe 
możliwości rozwoju edukacyjnego, 
osobistego i zawodowego. Wielo-
języczność to także większa otwartość na 
inne narodowości, kultury i mniejszości. 
Właśnie dlatego dopełnieniem między-
narodowego charakteru Żłobka 
i Przedszkola ITSC w Krakowie jest duża 
otwartość na gości z zagranicy. 

Placówka chętnie przyjmuje pod 
swoje skrzydła młodych adeptów 
zawodu, którzy mają szansę wiele 
się od nich nauczyć. Tym sposobem, 
międzynarodowe praktyki z programu 
Erasmus+ odbyli w przedszkolu 
uczniowie z Czech i Niemiec, 
a na horyzoncie widnieją już kolejne 
zagraniczne współprace. 

– Takie praktyki doskonale wpisują 
się w profil naszej placówki. Mamy 
możliwość wesprzeć rozwój młodych 
ludzi z zagranicy, a nasi wychowankowie 
mają okazję na kolejny „żywy” kontakt 
z językiem obcym – podsumowuje pani 
koordynator.

Przedszkole i Żłobek ITSC w Krakowie 
wyróżnia się swoją innowacyjnością nie 
tylko w samym Krakowie, ale i na arenie 
międzynarodowej. Do placówki chętnie 
przyjeżdżają nauczyciele i pedagodzy 
z wielu europejskich krajów. Podczas 
wizyt typu job shadowing mają oni 
okazję przyjrzeć się metodom pracy 
w trójjęzycznej placówce edukacyjnej. 
To właśnie ta otwartość, nowoczesność 
i nowatorskie praktyki przyczyniły się 
do uznania w środowisku edukacyjnym 
i międzynarodowym, czego dowodem  
jest przyznany za rok 2022 tytuł 
Inspiratora Kariery w kategorii 
Współpraca Międzynarodowa. 

Michalina Smaga

Zajęcia	w	ITSC	w	Krakowie



Kierunek Kariera: Zwolnieni z Teorii, 
olimpiada dedykowana głównie uczniom 
szkół średnich, funkcjonuje już 8 
lat. Pierwsze edycje o charakterze 
regionalnym błyskawicznie pokazały, 
że ma potencjał na hit, by od 2014 roku 
stać się programem ogólnopolskim. Co, 
według Pani, leży u podstaw sukcesu 
tego przedsięwzięcia?

Aleksandra Chudaś: Myślę, że popu- 
larność tej olimpiady wynika 
z unikalnej formuły Zwolnionych z Teorii 
wymyślonej  przez pomysłodawców 
i założycieli naszej Fundacji, Pauli 
Bruszewskiej, Marcina Bruszewskiego 
i Rafała Flisa. Organizacja projektu 
społecznego, która jest sednem naszej 
olimpiady, pozwala działać dla innych, 
a jednocześnie uczyć się dla siebie. 
Nasza platforma online do robienia 

projektów społecznych z jednej strony 
daje możliwość stworzenia projektu 
osobom z każdego zakątka Polski, ale 
konieczność działania w prawdziwym 
życiu sprawia, że nie jest to po prostu 
kolejny kurs online. Do tego wszystkiego, 
jesteśmy w czasach, gdy rynek pracy 
dynamicznie się zmienia, a system 
edukacji trwa niewiele zmieniony 
od 100 lat.  Dzisiaj absolwenci wielu 
szkół pracują na stanowiskach, które 
nie istniały, kiedy rozpoczynali swoją 
edukację. Pracodawcy podkreślają, że 
wśród młodych pracowników brakuje 
umiejętności pracy w zespole czy 
skutecznej komunikacji. Tradycyjna 
szkoła zwykle nie wystarcza, by 
przygotować się do wyzwań rynku 
pracy. Zwolnieni z Teorii powstali jako 
odpowiedź na brak u młodych ludzi 

umiejętności praktycznych i kompetencji 
miękkich, które są często kluczowe przy 
znalezieniu pierwszego zatrudnienia. 
Tak powstała olimpiada projektów 
społecznych, dająca każdemu młodemu 
człowiekowi możliwość tworzenia 
własnych projektów społecznych od 
A do Z i nabywania przy tym kompetencji 
przyszłości, takich jak: współpraca, 
komunikacja czy przywództwo. 

Proszę powiedzieć, na czym to wszystko 
polega?

Podczas udziału w programie, który chcę 
podkreślić jest całkowicie bezpłatny, 
uczestnicy i uczestniczki w stworzonych 
przez siebie zespołach mają za zadanie 
wymyślić i zrealizować w rzeczywistości 
swój projekt społeczny. Po realizacji 
własnej inicjatywy prowadzi ich platforma 
zwolnienizteorii.pl, która pokazuje, jak 
zarządzać projektem w profesjonalny 
sposób. Uczestnicy przechodzą ze 
swoim projektem przez cztery etapy 
zgodne z międzynarodową metodyką 
projektową: inicjację, planowanie, 
realizację i zakończenie. Na etapie 
inicjacji, uczestnicy tworzą zespoły, 
najczęściej zapraszając do nich swoich 
znajomych. Następnie wspólnie wybierają 
temat, którym chcieliby się zająć 

w swoim projekcie. To na przykład sprawy 
związane z działalnością proekologiczną, 
rozwijaniem swoich pasji, wyborem 
ścieżki kariery. Pojawiają się też tematy 
bardzo trudne, jak np. hejt w sieci czy 
zdrowie psychiczne. Uczestnicy muszą 
przedstawić źródła, które udowodnią, że 
problem faktycznie istnieje, co stanowi 
uzasadnienie do realizacji projektu. 
W całym procesie niezwykle ważną 

Szybki rozwój nowych technologii, sztucznej inteligencji, automatyzacja pracy to tylko niektóre 
z trendów, które już powodują dynamiczne zmiany w wielu zawodach i branżach. Pojawia się pytanie, czym 
są kompetencje przyszłości? Tym tematem zajmują się także paneliści i panelistki podczas XXXI Forum 
Ekonomicznego w Karpaczu w dniach 6-8 września 2022 roku, gdzie jednym z gości jest Aleksandra 
Chudaś, Dyrektor Zarządzająca w Fundacji Zwolnieni z Teorii, z którą rozmawiamy o ogólnopolskiej 
olimpiadzie Zwolnieni z Teorii – unikatowym przedsięwzięciu, które inspiruje młodych ludzi w całym kraju 
do realizowania własnych projektów społecznych. 

Wspieramy rozwój 
kompetencji przyszłości

Aleksandra	Chudaś	 
Dyrektor	Zarządzająca	 

Fundacji	Zwolnieni	z	Teorii

42  Kierunek Kariera   

Zwolnieni z Teorii - olimpiada projektów społecznych, 
dająca każdemu młodemu człowiekowi możliwość 
tworzenia własnych projektów społecznych od A do Z 
i nabywania przy tym kompetencji przyszłości, takich 
jak: współpraca, komunikacja czy przywództwo.
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rolę odgrywają nasi mentorzy, którzy są 
dostępni dla każdego zespołu poprzez 
platformę. Podpowiadają na przykład, 
jak dobrze wyznaczyć cel projektu, jak 
podzielić się zadaniami. Tworzenie 
własnego projektu społecznego niewiele 
różni się od realizacji projektów w dużej 
firmie czy startupie. Ustala się zakres, 
harmonogram i budżet, a potem wdraża 
to w życie: negocjuje z partnerami, 
pozyskuje finansowanie, raportuje wyniki, 
pracuje ze swoim zespołem. 

To naprawdę musi stanowić duże 
wyzwanie dla młodzieży, która z uwagi 
na wiek, pewnie nie miała zbyt wielu 
okazji, aby sprawdzić się w zarządzaniu 
projektem?

Dokładnie tak. Dla większości to 
w ogóle pierwsza okazja do tego, by 
współpracować w zespole. Gdzie nie 
chodzi o bycie lepszym od innych, 
nie ma ocen i testów, ale liczy się 
dobre planowanie, kreatywność, 
krytyczne myślenie, przedsiębiorczość, 
radzenie sobie ze stresem, efektywna 
komunikacja, logiczne myślenie, 
asertywność, eksperymentowanie. To 
kompetencje pożądane na dzisiejszym 
rynku pracy, a wszyscy wiemy, jak trudno 
je rozwijać na tradycyjnych zajęciach 
w szkole. Młodzi ludzie podkreślają, 

że największym wyzwaniem okazuje 
się praca w zespole, generująca wiele 
stresujących sytuacji. To uniwersalne 
życiowo doświadczenie. Dlatego 
dodatkowo oddajemy do dyspozycji 
uczestników ekspertów, dzielących się 

swoim doświadczeniem np. na temat 
tego, jak przekazać pozytywną lub 
negatywną informację zwrotną czy 
efektywnie zarządzać swoim czasem.

Ma Pani na myśli mentorów?

W tych zagadnieniach uczestników 
wspierają dodatkowo eksperci 
biznesowi, którymi są pracownicy 
naszych partnerów, m.in. Allegro czy 
ING Banku Śląskiego. Za to mentorzy-
rówieśnicy dostępni na naszej platformie  
to  absolwenci wcześniejszych edycji 
Zwolnionych z Teorii, którzy dzięki 
swojemu doświadczeniu i specjalnemu 
przeszkoleniu są świetnymi specjalistami 
z zakresu zarządzania projektem. Od 
2019 roku prowadzimy też platformę 

nauczycielską - narzędzie dające 
możliwość wspierania młodzieży 
w procesie projektowym. Nauczyciel 
lub nauczycielka należący do grupy 
Nauczycieli Zwolnionych z Teorii ma 
bezpłatny dostęp do szkoleń, ekspertów 

oraz platformy z autorskimi materiałami 
edukacyjnymi, które pozwalają lepiej 
wspierać uczniów i nawiązać z nimi 
partnerską relację. Pedagodzy, którzy 
towarzyszą postępom projektowym 
uczniów stanowią dla nich najcenniejsze 
wsparcie. Czasami zwykłe “dasz 
radę, dobrze ci idzie”, wypowiedziane 
w zupełnie innych okolicznościach niż 
lekcja w szkole, nabiera szczególnej 
napędzającej do działania mocy i czyni 
z nauczyciela nie tylko wykładowcę, ale 
prawdziwego mentora i przewodnika. 
Nauczyciel staje się tutaj empatycznym, 
wspierającym pedagogiem, który 
nie narzuca i nie każe robić czegoś 
w określony sposób, ale daje przestrzeń 

To ważne, że autorzy projektów społecznych mogą 
doświadczyć na własnej skórze, że ich działanie  
w realny sposób zmienia świat na lepsze.

Złote	Wilki	-	Wielki	Finał	Olimpiady	Zwolnieni	z	Teorii	
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do podejmowania decyzji, czasami 
błędnych, ale po to, aby poprzez to 
uczniowie się uczyli.

Jak nauczyciele odnajdują się w tej roli?

To dla nich często zupełnie nowe 
doświadczenie. Jednak liczba zaanga-
żowanych nauczycieli Zwolnionych 
z Teorii - ponad 800 w 600 szkołach 
ponadpodstawowych pokazuje skalę 
popularności programu w tym gronie. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
nauczycieli, każdego roku od września 
do listopada w ramach cyklu “Akcja 
Motywacja” zapraszamy nauczycieli na 
bezpłatne szkolenia zarówno online, jak 
i stacjonarne w tematyce motywowania, 
komunikacji, rozwijania sprawczości. 
Organizujemy też inne szkolenia. 
Ostatnio niezwykłą popularnością cieszy 
się Metoda Dramy [Dzięki stosowaniu 
improwizacji, która jest podstawową 
strategią dramy, nauczyciel i uczniowie 
„w rolach” tworzą wymyślone „sytuacje 
wyjściowe", zawierające problem, 
konflikt, i krok po kroku zbliżają się do 
rozwiązania owego konfliktu-dylematu. 
– przyp.red.]. Jednak tym, co cieszy 
mnie szczególnie, to te najbardziej 
osobiste korzyści, jakie daje nasz projekt 
nauczycielom Zwolnionym z Teorii. To 
niezwykle budujące słyszeć, że projekty 
społeczne realizowane w ramach 
naszej olimpiady pozwalają w zupełnie 
inny sposób spojrzeć na ich relację 
z uczniami i na nowo pokazują sens ich 
pracy, często przeciwdziałając wypaleniu 
zawodowemu. Zawód nauczyciela jest 
naprawdę trudny. Dlatego czujemy 
ogromną satysfakcję, że z naszym 
udziałem nauczyciele Zwolnieni z Teorii 
wracają do źródła motywacji, odnajdują 
sens tej pracy i sposoby na realizację 
swojej misji. 

Wasza olimpiada ma więc charakter 
czysto ideowy. Od innych konkursów 
różni ją również to, że tutaj wszyscy są 
wygrani… 

Zgadza się. Zwycięzcami Zwolnionymi 
z Teorii są wszyscy, którzy zrealizowali 
projekt. Dodatkowo zespoły projektowe 
mogą walczyć o wyróżniania, zdobywając 
punkty i odznaki za poszczególne 
osiągnięcia, np. liczbę wzmianek 
medialnych, wysokość zebranego 
budżetu czy liczbę beneficjentów 
projektu. Najlepsze projekty zostają 
przedstawione kapitule, w której 

skład wchodzą osobistości polskiego 
świata biznesu, mediów i organizacji 
społecznych. Wybiera ona zdobywców 
„Złotych Wilków”, przyznawanych 
najlepszym projektom w danym temacie 
i formacie. Poza tym wyróżniamy szkoły, 
z których uczniowie zrealizowali swoje 
projekty w naszej olimpiadzie. Nagrody 
są wręczane podczas dorocznego 
Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii. 
Wszyscy uczestnicy, bez wyjątku, za 
zrealizowany w praktyce projekt 
uzyskują międzynarodowy certyfikat 
biznesowy, sygnowany m.in. przez 
Project Management Institute ATP. PMI 
to prestiżowa instytucja zrzeszająca 
500 tysięcy kierowników projektów 
z całego świata. Dlatego dla uczniów 
ten certyfikat to cenny dokument, który 
może otworzyć im wiele drzwi na rynku 
pracy. Dla pracodawcy poszukującego 

dobrego pracownika, to niezwykle ważne, 
że dany kandydat posiada doświadczenie 
projektowe, czyli potrafi współpracować 
w zespole, zarządzać projektem, 
komunikować się z otoczeniem, a przede 
wszystkim jest  kreatywny i odważny, bo 
w ogóle podjął ten trud. Ważny jest też 
inny aspekt Zwolnionych z Teorii.

Czyli?

Realizacja projektów społecznych daje 
nie tylko doświadczenie w zarządzaniu, 
którym uczniowie  zabłysną podczas 
przyszłych rozmów rekrutacyjnych. 
Dzięki temu, że wybrany przez 
uczestników problem społeczny może 
dotyczyć praktycznie dowolnego 
zagadnienia, pozwala to im wybrać temat, 
który faktycznie jest im bliski. Dzięki 
temu mogą być naprawdę zaangażowani, 
są w tym autentyczni, empatyczni i mają 
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poczucie sprawczości. Projekty społeczne 
stają się sposobem na wyrażenie siebie, 
swoich pasji, potrzeb, czy swoistego 
buntu i niezgody, które trudno wyrazić 
w szkolnej ławce. To ważne, że autorzy 
projektów mogą doświadczyć na własnej 
skórze, że ich działanie w realny sposób 
zmienia świat na lepsze. Wszystko jedno, 
czy to jest piknik naukowy, aplikacja 
mobilna do dzielenia się wydarzeniami 
w okolicy, czy postawienie hoteli dla 
owadów w mieście. Każdy taki projekt 
pomaga, a młody człowiek wie, że ma 
wpływ na swoje otoczenie. Już pierwszy 

etap - inicjacji, czyli wyboru tematu 
projektu daje niezwykle ważną wiedzę. 
Pokazuje kontekst problemów dzisiejszej 
młodzieży, otwiera oczy rodziców 
i pedagogów na to, co często trudno 
zauważyć na co dzień, czy na zwykłych 
zajęciach szkolnych. 

Pani i Pani Fundacja podkreślacie 
w ostatnim czasie jeszcze inny, 
niezwykle ważny problem - problem 
dobrostanu psychicznego.

Dokładnie. Niestety aspekt dobrostanu 
młodzieży to ogromne wyzwanie, z jakim 
mierzy się nasze społeczeństwo. W Polsce 
depresja dotyka dzieci i młodzież na 
masową skalę. Ostatni rok szkolny 
upłynął pod znakiem niepewności  
funkcjonowania, od jednej fali pandemii 
do drugiej, co  spotęgowało  problem 
złego stanu psychicznego młodzieży. 
Badania pokazują, szkoła jest jednym 
z głównych czynników wpływających 
na kondycję psychiczną młodzieży. 
Szkoła jest miejscem kształtowania się 
relacji międzyludzkich, tak ważnych dla 
dobrostanu psychicznego młodzieży, 
ale też niestety miejscem stresogennym. 
Rywalizacja, zabieganie o jak najlepsze 
oceny i punkty na testach, przeładowany 
program, ambicje, by być najlepszym 
z każdego przedmiotu…. Warto, aby 
nauczyciele, dyrektorzy, opiekunowie 
i rodzice, byli czujni, słuchali i obserwowali 
młodych, dawali im przestrzeń na 
własną inicjatywę. Czas lockdownu był 

szczególnie trudny pod tym względem. 
Dobra wiadomość jest taka, że w tym 
czasie pandemicznym zespoły projektowe 
objęły swoimi działaniami edukacyjnymi  
aż 750 tys. osób. I co więcej, okazuje się, 
że ci uczestnicy olimpiad mieli wyższy 
poziom dobrostanu niż ich rówieśnicy, 
którzy nie angażowali się społecznie. 
Dlatego jestem dumna, że Zwolnieni 
z Teorii nie tylko budują wśród młodych 
obywatelską postawę i kompetencje 
cenne na rynku pracy, ale też wspierają 
ich dobrostan psychiczny. 

Słuchając o tylu korzyściach 

wynikających z olimpiady Zwolnieni 
z Teorii zastanawiam się, jak to wszystko 
udaje połączyć się Państwu w jedną, tak 
spójną, a jednocześnie wieloaspektową, 
a przez to unikalną inicjatywę, 
skierowaną do szerokiego środowiska 
edukacyjnego.

Sami przez lata odkrywaliśmy, ile dobrego 
wynika dla młodych z doświadczenia 
organizacji w zespole własnego projektu 

społecznego. Wysoko cenimy pracę 
w zespole, wierzymy, że poważnych 
zmian nie da się dokonać w pojedynkę. 
Taki tryb pracy leży u podstaw metodyk 
projektowych, i taki też utrzymujemy 
w zespole Zwolnionych z Teorii.  
Udoskonalamy się z każdą kolejną 
edycją, bo wierzymy że to, co robimy 
ma ogromny sens. Dlatego bierzemy 
udział w wielu wydarzeniach, gdzie 
możemy mówić o naszej inicjatywie 
i konieczności podjęcia zmian 
w metodach edukacyjnych. Przy tej okazji 
chciałabym podziękować organizatorom 
Forum Ekonomicznego w Karpaczu – 
Instytutowi Studiów Wschodnich za 
skupienie uwagi na wyzwaniach stojących 
przed współczesnym systemem edukacji, 
a także na scenariuszach przyszłości 
w kontekście wejścia młodych na rynek 
pracy. Zmiana oczekiwań w stosunku do 
pracownika musi pociągać za sobą zmiany 
w kształceniu przyszłych specjalistów. 
Poprzez Zwolnionych z Teorii dajemy 
systemowi edukacji konkretną metodę 
i narzędzie umożliwiające zdobywanie 
kompetencji przyszłości. 

Gratuluję tej wspaniałej inicjatywy 
i dziękuję za rozmowę. 

Marta Prusek-Galińska

Poprzez Zwolnionych z Teorii dajemy systemowi 
edukacji konkretną metodę i narzędzie 
umożliwiające zdobywanie kompetencji przyszłości.



PO CO NAM  
TO WSZYSTKO?
Bez względu na to, co dzieje się 
w życiu, kraju czy na świecie – trzeba iść. 
Podążać przed siebie. Brnąć na przód. 
Stawiać kolejne kroki. Każdy z nas 
zmierza do jakiegoś celu, osiąga swoje 
małe zamierzenia lub realizuje działania 
narzucane przez innych. Można być 
świadomym swojej podmiotowości, 
własnych możliwości i urzeczywistniać 
ideały. Można, ale nie trzeba. Można, 
ale po co? Po co nam to wszystko? Czy 
człowiek, który robi coś dla innych, 

angażuje w działania międzynarodowe, 
działa w wolontariacie, angażuje 
w kwestie o charakterze społecznym 
czyni to dla poklasku? Ktoś, kto robi to 
właśnie po to nigdy nie zmieni własnej 
i otaczającej go rzeczywistości. Bo dziś 
biją nam brawa, a jutro mogą zacisnąć 
pięści. 

Do kogo należy przyszłość? Czy 
do dzieci, młodzieży, dorosłych, 
a może osób starszych? Czy pisana 
jest tym, którzy posiadają zdrowie 

fizyczne, czy tym, którzy borykają się 
z niepełnosprawnością? Wydaje się, że 
przyszłość nie należy ani do młodych, 
ani do starszych, ani też do silnych. 
Należy do ludzi dojrzałych.

DOJRZAŁOŚĆ
Termin dojrzałość definiowany jest jako 
stopień emocjonalnego, intelektualnego 
oraz społecznego rozwoju jednostki. 
Dojrzałość może być utożsamiana 
z dorosłością, a więc osiągnięciem 



określonego wieku biologicznego przez 
człowieka. Jednak trudno nie zgodzić się 
z tym, że czasem osoby dorosłe nie są 
dojrzałe, a osoby młode cechuje wysoki 
poziom dojrzałości w różnych obszarach 
życia. Z pewnością dojrzałość nabywa 
się poprzez doświadczenia, rozwój, 
poszerzanie własnych horyzontów. 
Dlatego też można ją zdobywać, 
rozwijać i wzmacniać bez względu 
na wiek. Od narodzin aż do śmierci. 
Dorastający, młody człowiek jest zdolny 
do tego, aby samemu podjąć działania 
w zakresie samorozwoju. Musi jednak 
być świadomy swojej podmiotowości, 
postrzegać siebie jako osobę 
wartościową, mającą sprawczą siłę 
działania. Osoba dojrzała wie jednak, że 
jak każdy posiada pewne ograniczenia 
wynikające z niej samej jak i środowiska 
zewnętrznego. Dlatego też powinna 
dążyć do rozwijania swoich mocnych 
stron, usprawniania tych słabszych 
i dostrzegania w tym wszystkim również 
innych ludzi. Poszerzanie własnej 
osobowości, realistyczne podejście do 
życia, życzliwe kontakty z bliższym 
oraz dalszym środowiskiem stanowią 
o dojrzałości człowieka. Zwłaszcza 
w ujęciu społecznym. Dojrzałość 
pozwala i popycha nas do angażowania 
się w coraz więcej inicjatyw, wchodzenia 
w głębsze, bardziej świadome relacje 
z innymi ludźmi i otaczającą nas 
rzeczywistością. Wówczas staramy 
się traktować drugiego człowieka na 

równi z samym sobą, szanujemy go, 
akceptujemy. Szukamy prawdy, nie 
traktujemy świata w sposób życzeniowy, 
lecz przyjmujemy go takim jakim jest 
– realnym. Dojrzała jednostka dąży 
do stałego poszerzania swojej wiedzy, 
przyjmuje ogólnie akceptowane normy 
społeczne, ale patrzy na nie w sposób 
krytyczny. Nie jest bierna. Działa. 
Działanie oznacza dojrzałość. 

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Społeczeństwo jest terminem 
utożsamianym z dużą społecznością, 
zbiorowością, która funkcjonuje 

na danym terytorium. Łączy je 
wspólna kultura, zależności, interesy. 
Z kolei obywatelskość stanowi 
postawę jednostek wobec określonej 
zbiorowości oraz jej poszczególnych 
członków. To także przeświadczenie 
o istotności danych wartości, a więc 
cnót obywatelskich takich jak m.in. 
zaufanie, braterstwo, akceptacja 
dla równości praw, solidarność. 
Społeczeństwo obywatelskie rozumiane 

jako przestrzeń działalności ludzi, 
instytucji, grup społecznych, pozwala na 
podejmowanie wolnej debaty dotyczącej 
wartości, które są dla nich ważne 
i służą realizacji wspólnych spraw. 
Na tę przestrzeń składają się zatem 
aktywni, zaangażowani obywatele 
tworzący różnego rodzaju nieformalne 
oraz formalne instytucje, w tym 
organizacje pozarządowe. Ich działania 
pozwalają na wypełnianie przestrzeni 
pomiędzy obywatelami a instytucjami 
państwowymi. Obywatele mogą zatem 
podejmować działania bez angażowania 
w nie struktur państwowych. Mogą, jeśli 
chcą. Mogą, jeśli potrafią. Działania na 
rzecz dobra wspólnego pozwalają na 

budowanie i umacnianie społeczeństwa 
obywatelskiego, jednak konieczna jest 
tutaj rzeczona wcześniej dojrzałość. 
Dojrzali obywatele są w stanie 
samoorganizować się i podejmować 
aktywności, nie dlatego, że narzuca 
im to władza, ale dlatego, że wierzą 
w ich słuszność i celowość. Istotnie, 
organizacje pozarządowe są filarem 
tego typu działań, ale ich zadaniem jest 
nie tylko aktywizowanie społeczeństwa 
do działania i włączania w różnego 
typu akcje, lecz także zachęcanie 
do tworzenia grup nieformalnych, 
wspólnot, jednoczenia się i zacieśniania 

więzi społecznych bez ich udziału. 
Powstający w ten sposób społeczny 
kapitał warunkuje efektywniejsze 
kształtowanie działań i pozwala osiągnąć 
dalekosiężne cele i zmiany. Tylko 
dojrzali obywatele, którzy pozbawieni 
są egoistycznych pobudek i kierują się 
w swoim działaniu zasadami, normami, 
etyką i prawością mogą zbudować dobre 
społeczeństwo obywatelskie. Wydaje się, 
iż do działań o charakterze obywatel-

skim można również zaliczyć aktywność 
różnych podmiotów, takich jak szkoły, 
uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa, 
które z własnej woli umożliwiają 
młodym ludziom z innych krajów 
Europy zdobywanie doświadczenia na 
polskim gruncie. Pokazują bowiem, że 
są w stanie samoorganizować się, dzielić 
doświadczeniem, umiejętnościami. 

MOTYWACJA
Pojęcie motywacja definiowane jest jako 
proces wywołujący i ukierunkowujący 
dane działania jednostki różniące 
się spośród pozostałych form 
zachowania i umożliwiające osiągnięcie 
jej określonego celu. Aby proces 
motywacji mógł zaistnieć, człowiek 
musi postrzegać osiągnięcie obranego 
przez siebie celu jako użytecznego oraz 
zakładać, że prawdopodobieństwo jego 
zrealizowania posiada wartość wyższą 
od zera. Jeżeli cel jest mało użyteczny, 
a możliwość jego zrealizowania 
równa zeru, wówczas nasze ambicje 
do działania słabną. Motywacja 
maleje. Najczęściej motywacja ma 
charakter zewnętrzny lub wewnętrzny. 
Oddziałujące na jednostkę zewnętrzne 
czynniki motywacyjne zwykle wiążą się 
z przymusem działania, są narzucone, 
rodzą negatywne stany emocjonalne. 
Natomiast czynniki wewnętrzne wynikają 
z własnego przekonania jednostki, co do 
słuszności podejmowania aktywności, 
osiągnięcia wyznaczonego celu, generują 
pozytywne emocje. Motywacja, której 
celem jest realizacja działań na rzecz 
dobra wspólnego wymaga dojrzałości. 
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Poszerzanie własnej osobowości, realistyczne podejście 
do życia, życzliwe kontakty z bliższym oraz dalszym 
środowiskiem stanowią o dojrzałości człowieka.

Dojrzałość nabywa się poprzez doświadczenia,  
rozwój, poszerzanie własnych horyzontów.
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Z kolei taka, której celem jest 
zaspokojenie egoistycznych dążeń nie 
jest niczym złym, ale niewiele wspólnego 
ma z działaniami o charakterze 
obywatelskim i społecznym. Jak więc 
zmotywować się do aktywności na 
rzecz lokalnej społeczności, miasta, 
kraju? Jak odnaleźć w sobie chęć do 
zdobywania wiedzy i samorozwoju? 
Po co nam to wszystko? A jednak 
motywacja towarzyszy nam każdego 
dnia. Kiedy wstajemy z łóżka, idziemy 
do szkoły, pracy. Kiedy się uczymy, 
kształcimy, bierzemy udział w kursach. 
Kiedy zdobywamy wiedzę motywujemy 
się do tego, aby osiągnąć kolejny 
poziom w drodze ku dojrzałości. Kiedy 
dojrzewamy, nasza motywacja wzrasta 
jeszcze bardziej i pozwala nam działać 
na rzecz innych. 

TRIADA PO ŚWIADOMY SUKCES
W codziennym języku potocznym bardzo 
często pojawia się słowo sukces. Jest 
to szerokie pojęcie, które dla każdego 

może oznaczać coś zupełnie innego, 
ale zawsze związane jest z pomyślnym 
wynikiem jakiegoś przedsięwzięcia, 
zrealizowaniem zamierzonego przez 
nas celu. Warto zwrócić uwagę na 
dwa sposoby rozumienia i myślenia 
o sukcesie. Pierwszy odnosi się do 
rozwijania przez jednostkę swojego 
potencjału, umiejętności, świadomości 
własnych celów i dążeń. Dzięki temu 
człowiek może przekonać się jak 
duży wpływ ma na otaczającą go 
rzeczywistość. Drugi rodzaj sukcesu 
związany jest z kolei z dążeniem do 
zdobywania wartości materialnych  
i konsumpcjonizmem. Tutaj sukcesem 
jest posiadanie wartości rynkowych, 
zdobywanie coraz większej ilości dóbr 
materialnych. Przez to człowiek staje się 
coraz bardziej samotny i wyalienowany. 
Świadomy sukces można zatem 
utożsamiać z definicją mówiącą o tym, 
że stanowi on dążenie do samopoznania 
i rozwoju. Świadomy sukces to dojrzałość, 
podejmowanie działań o charakterze 

obywatelskim, motywacja. Dlaczego 
tak jest? Bo tylko świadomy, dojrzały 
obywatel, który posiada wewnętrzną 
motywację do działania na rzecz ogółu 
jest w stanie krytycznym okiem spojrzeć 
na otaczającą go rzeczywistość. Na 
to, co dzieje się w jego najbliższym 
otoczeniu, mieście, powiecie, kraju, na 
świecie. Posiadając te atrybuty może 
zaangażować się w działania społeczne 
oraz obywatelskie. Dzięki nim możliwe 
staje się również podejmowanie 
działań międzynarodowych – wymiana 
doświadczeń, spostrzeżeń, różnych 
punktów widzenia. Pozwala to wierzyć, 
że jednostce, że jej podmiotowość 
i uznanie podmiotowości innych ludzi 
są ważne w działaniu. Zmieniać rzeczy, 
z którymi się nie zgadza, które chciałaby 
ulepszyć i jednoczyć wokół wspólnej 
idei inne osoby myślące podobnie do 
niej. Pomagać. Angażować się. Osiągnąć 
sukces. Ale ostateczny wybór zawsze 
należy do niego. Wybór należy do Ciebie.

Beata Hąc
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