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Elita z SMSH
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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

Wojciech Czakon: Statystycznie
tak – w ciągu dwóch dekad szkołę
opuściło 600-680 absolwentów,
a mniej więcej jedna szósta pojawiła się na balu.

Co to za ludzie?
Prof. Józef Kolonko, założyciel
szkoły, posłużył się dzisiaj piękną
metaforą. Powiedział, że zawsze
chciał, aby SMSH była miejscem, w którym ludzie będą potrafili znaleźć w sobie siłę i przytomność, aby zauważyć w swoim
życiu moment, w którym będą
się mogli odbić od ziemi i polecieć. Jak patrzę na absolwentów,
którzy świętują z nami 20-lecie
szkoły, to wiem, że oni taki moment wychwycili. 53 proc. z nich
pracuje zagranicą w międzynarodowych korporacjach, grubo ponad 60 proc. należy do top mana-

gementu. Zrobili więc błyskawiczne kariery, należą do elity
naszego społeczeństwa, także
pod względem językowym –
wszyscy mówią po francusku,
czyli w języku, na którym budowaliśmy tożsamość szkoły.

Jakie szkoła ma plany na
przyszłość?
Plany na przyszłość są proste. Nadal będziemy eksploatować siły filologii, humanizmu i otwarcia
na drugiego człowieka; tyle, że
sięgniemy również po angielski
i niemiecki. Dobudowanie tych
dwóch tożsamości do SMSH, to
plan na najbliższe pięć lat.

Myśli pan, że wystarczy chętnych,
aby pozać każdą z tych tożsamości?
Jestem optymistą. Opowieści
o dołku demograficznym są prawdziwe bo oparte na danych statystycznych, ale w naszym przypadku liczba chętnych jest stała. Teraz
chciałbym, aby była dwukrotnie

Archiwum SMSH

Bartłomiej Wnuk: Spotykamy się
na balu z okazji 20-lecia Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej. Absolwenci dopisali?

większa, dzięki większej różnorodności oferty.

Czy stan zawieszenia pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Ekonomicznym nie przeszkodzi w tych planach?
W pracy naukowej zajmuję się relacjami międzyorganizacyjnymi
i wiem, że niezmiernie istotna jest
stabilność relacji. Kiedy strony tego chcą, stabilność może oznaczać rozwój i tak jest w tym przypadku, ponieważ zapewniamy
komplementarność wykształcenia
filologicznego dostarczanego
przez Uniwersytet Śląski oraz
wiedzy ekonomicznej, którą oferuje Uniwersytet Ekonomiczny.
Przeglądając silne i słabe strony,
nie widać wyraźnych tendencji
odśrodkowych, wzmacnia się
za to siła przyciągania. Razem
kształcimy kompetentych, zmotywowanych finansowo, ciekawych
świata humanistów, bo wiemy, że
to jest ścieżką do sukcesu. A wiemy to od 20 lat.
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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.
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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

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
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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.

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
– Celem festiwalu jest popularyzowanie przedsiębiorczości
oraz praktycznej wiedzy ekonomicznej.
Kierujemy
go
do wszystkich, którym zależy
na własnym rozwoju, aktywno-

ści i świadomym budowaniu
kariery – mówi Patrycja Paczyńska z chorzowskiego wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W programie
imprezy znajdują się m. in. wy-
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kłady z ekonomii, przedsiębiorczości, negocjacji i umiejętności opanowania stresu. Jej
uczestnicy dowiedzą się również jak być liderem oraz radzić
sobie z porażkami. TAD
grudzień 2011 nr 12 (18)

