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Bar tło miej Wnuk: Spo ty ka my się
na ba lu z oka zji 20-le cia Ślą skiej Mię -
dzy na ro do wej Szko ły Han dlo wej. Ab -
sol wen ci do pi sa li?
Woj ciech Cza kon: Sta ty stycz nie
tak – w cią gu dwóch de kad szko łę
opu ści ło 600-680 ab sol wen tów,
a mniej wię cej jed na szó sta po ja -
wi ła się na ba lu.

Co to za lu dzie?
Prof. Jó zef Ko lon ko, za ło ży ciel
szko ły, po słu żył się dzi siaj pięk ną
me ta fo rą. Po wie dział, że za wsze
chciał, aby SMSH by ła miej -
scem, w któ rym lu dzie bę dą po -
tra fi li zna leźć w so bie si łę i przy -
tom ność, aby za uwa żyć w swo im
ży ciu mo ment, w któ rym bę dą
się mo gli od bić od zie mi i po le -
cieć. Jak pa trzę na ab sol wen tów,
któ rzy świę tu ją z na mi 20-le cie
szko ły, to wiem, że oni ta ki mo -
ment wy chwy ci li. 53 proc. z nich
pra cu je za gra ni cą w mię dzy na ro -
do wych kor po ra cjach, gru bo po -
nad 60 proc. na le ży do top ma na -

ge men tu. Zro bi li więc bły ska -
wicz ne ka rie ry, na le żą do eli ty
na sze go spo łe czeń stwa, tak że
pod wzglę dem ję zy ko wym –
wszy scy mó wią po fran cu sku,
czy li w ję zy ku, na któ rym bu do -
wa li śmy toż sa mość szko ły.

Jakie szkoła ma plany na
przyszłość?
Pla ny na przy szłość są pro ste. Na -
dal będziemy eks plo ato wać si ły fi -
lo lo gii, hu ma ni zmu i otwar cia
na dru gie go czło wie ka; ty le, że
się gnie my rów nież po an giel ski
i nie miec ki. Do bu do wa nie tych
dwóch toż sa mo ści do SMSH, to
plan na naj bliż sze pięć lat. 

Myśli pan, że wystarczy chętnych,
aby pozać każdą z tych tożsamości?
Je stem opty mi stą. Opo wie ści
o doł ku de mo gra ficz nym są praw -
dzi we bo opar te na da nych sta ty -
stycz nych, ale w na szym przy pad -
ku licz ba chęt nych jest sta ła. Te raz
chciał bym, aby by ła dwu krot nie

więk sza, dzię ki więk szej róż no -
rod no ści ofer ty.

Czy stan za wie sze nia po mię dzy Uni -
wer sy te tem Ślą skim a Eko no micz -
nym nie prze szko dzi w tych pla nach?
W pra cy na uko wej zaj mu ję się re -
la cja mi mię dzy or ga ni za cyj ny mi
i wiem, że nie zmier nie istot na jest
sta bil ność re la cji. Kie dy stro ny te -
go chcą, sta bil ność mo że ozna -
czać roz wój i tak jest w tym przy -
pad ku, po nie waż za pew nia my
kom ple men tar ność wy kształ ce nia
fi lo lo gicz ne go do star cza ne go
przez Uni wer sy tet Ślą ski oraz
wie dzy eko no micz nej, któ rą ofe -
ru je Uni wer sy tet Eko no micz ny.
Prze glą da jąc sil ne i sła be stro ny,
nie wi dać wy raź nych ten dencji
od środ ko wych, wzmac nia się
za to si ła przy cią ga nia. Ra zem
kształ ci my kom pe ten tych, zmo ty -
wo wa nych fi nan so wo, cie ka wych
świa ta hu ma ni stów, bo wie my, że
to jest ścież ką do suk ce su. A wie -
my to od 20 lat. 

Elita z SMSH
Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa bywa nazywana mianem rodzimej SGH. O jej historii i perspektywach rozwoju, z okazjiu 20-lecia
instytucji rozmawiamy z prof. UE dr hab. Wojciechem Czakonem, dyrektorem SMSH

Festiwal dla przedsiębiorczych
W poniedziałek, 12 grudnia, w chorzowskiej Wyższej
Szkole Bankowej rozpoczął się Festiwal
Przedsiębiorczości. Podczas imprezy, która potrwa do
15 grudnia na zainteresowanych czeka wiele
interesujących i kreatywnych wykładów, warsztatów
oraz gier edukacyjnych

– Ce lem fe sti wa lu jest po pu la -
ry zo wa nie przed się bior czo ści
oraz prak tycz nej wie dzy eko no -
micz nej. Kie ru je my go
do wszyst kich, któ rym za le ży
na wła snym roz wo ju, ak tyw no -

ści i świa do mym bu do wa niu
ka rie ry – mó wi Pa try cja Pa -
czyń ska z cho rzow skie go wy -
dzia łu Wyż szej Szko ły Ban ko -
wej w Po zna niu. W pro gra mie
im pre zy znaj du ją się m. in. wy -

kła dy z eko no mii, przed się bior -
czo ści, ne go cja cji i umie jęt no -
ści opa no wa nia stre su. Jej
uczest ni cy do wie dzą się rów -
nież jak być li de rem oraz ra dzić
so bie z po raż ka mi. TAD
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53 proc.
naszych absolwentów pracuje
w międzynarodowych korporacjach, również
za granicą, a grubo ponad 50 proc. należy
do top managementu. Zrobili więc
błyskawiczne kariery, tworzą elity wśród
menedżerów – mówi prof. UE dr hab.
Wojciech Czakon (z prawej), dyrektor SMSH

Prof. UE dr hab. Wojciech Czakon

Absolwent Institut Universitaire de Technologie de Bourges we Francji oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, a szczególnie: zarządzaniu łańcuchem wartości, sieciach
międzyorganizacyjnych, strategiach współdziałania. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
(Zakład Zarządzania Strategicznego w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem), dyrektor Śląskiej Międzynarodowej
Szkoły Handlowej. 
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Szanowni Państwo!

Firma doradcza Eurolider Sp z o.o. oraz Kancelaria Radcy Prawnego Bojarski z
Wrocławia przedstawiają zupełnie nową inicjatywę gospodarczą – BUSINESS
CENTER z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 – budynek Węglokoksu. 

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie: 

• pozyskiwania dotacji unijnych 
• doradztwa inwestycyjnego 
• obsługi prawnej klientów biznesowych

Zapraszamy podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne do współpracy w zakresie
pozyskiwania klientów. Gwarantujemy wysokie prowizje! 

Kontakt: 
tel.:+48 71 367 17 90 , +48 32 207 20 82
mail:  info@bc-katowice.pl


