
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

Wydział Nauk Społecznych 

Studenckie Forum BCC przy Loży Radomskiej BCC 
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Opiekun z ramienia WSH, prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski 

Kontakt: agolebiowski@wsh.pl 

Przewodnicząca SF BCC Redion Radom, Klaudia Kołodziejczyk: klaudia97k@gmail.com, od maja 2021 roku Przewodniczącym, jest Dominik 

Kędzierski 

Celem działalności SFM jest promowanie przedsiębiorczości ludzi młodych, upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w dziedzinie 

przedsiębiorczości, promocja integracji europejskiej oraz upowszechnienie idei wolontariatu. Swoje cele Forum będzie realizować między innymi 

poprzez: prowadzenie warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, prowadzenie doradztwa w zakresie tworzenia przez ludzi młodych własnych 

przedsiębiorstw, organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji. W planach działalności jest również organizacja konkursów i festiwali 

promujących twórczość młodych przedsiębiorców oraz budowanie własnej marki osobistej poprzez spotkania z uznanymi autorytetami branży 

handlowej, produkcyjnej, zarządczej, przedsiębiorczej. SFM będzie współpracować z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, 

rządowymi, sektorem gospodarczym, ośrodkami kultury, uczelniami wyższymi i szkołami. Ścisła współpraca i opieka BCC Loża Radomska 

pozwoli członkom organizacji zapoznać się z funkcjonowaniem lokalnego biznesu i tworzeniem jego społecznej odpowiedzialności. 

Działalność SF BCC w roku akademickim 2020/2021 z uwagi na pandemię Covid – 19 odbywał a się w formie online. WSH stworzyła w tym 

zakresie optymalne i bezpieczne warunki funkcjonowanie organizacji studenckiej. Utworzono wirtualną przestrzeń edukacyjną i integracyjną na 

Platformie MT w ramach współpracy z Akademicką Pracownią Consultingu Rozwoju osobowości i Coachingu. Prowadzone były systematyczne 

spotkania członków organizacji z udziałem opiekuna z ramienia Uczelni w następujących terminach: 

27 listopada 2020 roku godz. 17. 00 

14 grudnia 2020 roku godz.17. 00 

9 lutego 2021 roku godz. 17. 00 

27 marca 2021 roku godz. 17.00 

6 maja 2021 roku godz. 17.00 

mailto:agolebiowski@wsh.pl
mailto:klaudia97k@gmail.com


Spotkania odbywały się zdalnie prze zespół Studenckie Forum BCC – spotkania miały charakter zamknięty, otwarty i ogólnodostępny, dostępne 

były dla członków Organizacji, studentów WSH, innych studentów regiony radomskiego i zaproszonych Gości. Członkowie SF BCC, brali również 

udział w wydarzeniach ogólnopolskich według niżej zamieszczonego harmonogramu: 

 

 

 

 

 

Wydarzenia ogólnopolskie 

 

 

- 16 - 21 listopada - Przedsiębiorcza Kobieta - Maraton 

- 28 - 29 listopada - Business Workout 

- 5 - 6 grudnia - Festiwal BOSS 

- 11 grudnia - Gala Młodych Liderów 

- 16 - 17 stycznia Business Workout 

- 23 - 24 stycznia - Festiwal BOSS 

- 30 stycznia - Inteligencja Finansowa 

- 3 lutego - Inteligencja Finansowa 

- 20 lutego - We do IT 

- 27 lutego - We do IT 

- 6 marca - We do IT 

- 13 marca - We do IT 

- 20 marca - We do IT 

- 20 - 21 marca - Business Workout 

- 20 - 21 marca - Festiwal BOSS 



- 27 marca - We do IT 

- 17 kwietnia - Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości - Finał 

- 5 maja - Inteligencja Finansowa 

- 22 - 23 maja - Festiwal BOSS 

 

Wydarzenia organizowane w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu  

1. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, listopad 2020 roku 

2. Organizowaliśmy cykl spotkań: Kobieta przedsiębiorcza, z udziałem dr Małgorzaty Potockiej, dr Katarzyny Kalinowskiej, mgr 

Karoliny Adamczyk 

3. Warsztaty z zarządzania z udziałem: dr Mirosława Szpakowskiego, dr Andrzej Gołębiowskiego, dr inż. Aliny Marii Basak, mgr 

Katarzyny Wielochy 

4. Warsztaty z budowania marki osobistej z udziałem mgr Anny Słopieckiej 

5. Wykłady otwarte z udziałem Prof. Andrzeja Blikle, Prof. WSH dr Leszka Mellibrudy,  

6. Zorganizowaliśmy wykład międzynarodowy z udziałem mgr MBA Ivany Uhliarowej z Uniwersytetu w Pardubicach – Republika 

Czeska 

7. Zebrania otwarte PTPS w Radomiu z udziałem dr Marii Gagackiej, Prof. Arkadiusza Durasiewicza, przedstawicieli Organizacji 

Trzeciego Sektora 

8. Współorganizowaliśmy Ogólnopolską Konferencję Naukową: Środowisko Akademickie wobec problemu osób niepełnosprawnych w 

grudniu 2020 roku 

9. Współorganizowaliśmy Konkurs dla młodzieży szkół średnich, Profesjonalizm branży księgowej w dobie gospodarki opartej na 

wiedzy. 

10. Włączyliśmy się w akację: Szlachetna Paczka, Uśmiech dla dziecka (przekazanie lalek porcelanowych i innych zabawek dla dzieci z 

rodzin będących pod opieką Caritas w Radomiu),  

11. Członkowie SF BCC wzięli udział w certyfikowanym szkoleniu Lider Ekonomii Społecznej, prowadzonego w ramach współpracy 

WSH z Mazowieckim Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej w Radomiu. 

 

 

Światowy Tydzień Przedsiębioeczości 



W dniach 16 – 22 listopada 2020 roku organizowaliśmy w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości cykl wydarzeń pod hasłem, 

Przedsiębiorczy student – twórczy absolwent 

PROGRAM 

Data  Nazwa wydarzenia i prowadzący Organizator i miejsce 

realizacji zadania 

16 XI 

2020 

Jak założyć własną firmę, warsztat + dyskusja z 

elementami tworzenia projektu własnego 

przedsiębiorstwa, dr Ewelina Markowska 

Studenckie Forum BCC / 

Akademicka Pracownia 

Consultingu Rozwoju 

Osobowości i Coachingu 

17 XI 

2020 

Marka Osobista – czym jest i jak ją budować? 

Strategia i narzędzia budowania marki 

osobistej, Warsztat + dyskusja, mgr Anna 

Słopiecka Agencja Kreatywna NobleBrand  

 

18 XI 

2020 

Pomiędzy biznesem a szczęściem, Spotkanie 

autorskie, Warsztat + dyskusja, mgr Iwona 

Paszkiewicz, Prezes Fundacji follow Me, Lobo 

Group 

Studenckie Forum BCC / 

Akademicka Pracownia 

Consultingu Rozwoju 

Osobowości i Coachingu 

19 XI 

2020 

 

Nowoczesna sprzedaż – czyli jak sprawić by 

klient płacił ci z radością, szkolenie trenerskie 

z elementami coachingu biznesowego, mgr 

Katarzyna Wielocha, Wiceprezes Zarządu 

Radomskiej Izby Przemysłowo - Handlowej 

Studenckie Forum BCC / 

Akademicka Pracownia 

Consultingu Rozwoju 

Osobowości i Coachingu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 IX 

2020 

 

Ekonomia Społeczna a Społeczna 

Odpowiedzialność Biznesu Spotkanie robocze, 

klub dyskusyjny, prezentacja – przykłady 

dobrych praktyk, dr Maria Gagacka, Prezes 

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 

Oddział Radom 

Studenckie Forum BCC / 

Akademicka Pracownia 

Consultingu Rozwoju 

Osobowości i Coachingu 

 



W dniach 16 – 22 listopada 2020 roku Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu  oraz Studenckie Forum BCC przy Loży Radomskiej BCC 

organizowała cykl wydarzeń w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pod hasłem Przedsiębiorczy student – twórczy absolwent 

Tegoroczną edycję ŚTP, zorganizowaliśmy w partnerstwie z Radomską Lożą BCC, Agencją Kreatywną Noble Brand oraz Regionalnym 

Oddziałem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Radomiu i przy wsparciu Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej. 

Wszystkie wydarzenia zorganizowaliśmy w formie zdalnej z uwagi na sytuację pandemii w naszym kraju. Zorganizowanie wykładów, 

warsztatów, dyskusji, debat i seminariów w formie on - line, pozwoliło na zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i bezpośredni udział 

w wydarzeniach wielu osób z naszego regionu. Każdego dnia w warsztatach i debatach brało aktywny udział średnio 80 osób, 

reprezentujących różne środowiska regionu radomskiego. ŚTP w WSH gromadził świat lokalnych przedsiębiorców, studentów, młodych 

ludzi marzących o założeniu własnej działalności gospodarczej. Podczas dyskusji było miejsce na wymianę myśli i doświadczeń w 

wielopokoleniowym wymiarze. Pierwszego dnia odbył się warsztat, prowadzony przez Panią dr Ewelinę Markowską pt. Jak założyć własną 

firmę. W sposób praktyczny, krok po kroku uczestnicy warsztatu zapoznali się z procedurami związanymi z założeniem własnej firmy. 

Wypełniali dokumenty niezbędne dla zarejestrowania własnej firmy, czy uruchomienia jednoosobowej działalności gospodarczej – bardzo 

popularnej formy aktywności zawodowej w naszym kraju. Drugiego dnia, na bazie pomysłu na „własny biznes”, Pani mgr Anna Słopiecka 

z Agencji Kreatywnej NobleBrand, uczyła uczestników, budowania marki osobistej. Marka osobista, stanowi istotny element każdej firmy 

i każdej osoby, która chce być rozpoznawalna na otwartym rynku pracy. Słuchacze wykazali się niezwykłą kreatywnością w obszarze 

poszukiwania własnych parametrów tożsamościowych, stanowiących swego rodzaju identyfikację z marką osobistą i marką firmy oraz 

odróżniającą ich od „reszty świata”. Inspiracje z tego dnia zostały skonkretyzowane podczas spotkania z Panią mgr Iwoną Paszkiewicz, 

która trzeciego dnia ŚTP poprowadziła warsztat na temat, Pomiędzy biznesem a szczęściem. Pani Iwona jest przedsiębiorcą, Prezesem 

Fundacji follow Me. W swoim wystąpieniu Pani Iwona nawiązała do społecznej odpowiedzialności biznesu. Prelegentka uczyła, w jaki 

sposób godzić biznes i szczęście. Podpowiadała, w jaki sposób budować własny biznes, łącząc go z działalnością społeczną, charytatywną 

i rozwojem osobistym. Warsztat zwłaszcza dla ludzi młodych był rodzajem wchodzenia w przygodę własnego rozwoju osobistego 

przynoszącego radość, poczucie pełni, szczęście i pieniądze. To niezwykłe doświadczenie bycia szczęśliwym przedsiębiorcą swoje 

dopełnienie znalazło w czwartym dniu wydarzeń. Pani mgr Katarzyna Wielocha, przedsiębiorca, Wiceprezes Zarządu Izby Przemysłowo 

– Handlowej Ziemi Radomskiej, poprowadziła warsztat i dyskusję grupową na temat: Nowoczesna sprzedaż – czyli jak sprawić by klient 

płacił ci z radością. Spotkanie miało charakter szkolenia trenerskiego. Sprzedaż produktów i usług, symulacyjnej firmy, założonej w 

grupach uczestników okazała się wyzwaniem niezwykle twórczymi inspirującym. Twórcze pomysły słuchaczy przełożyły się na 

zbudowanie takich firm, jak: sklep muzyczny „Nutka”, mydlarnia z natury, oraz kilka innych. Zwieńczeniem ŚTP w WSH było spotkanie 

dotyczące Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ostatniego dnia. W spotkaniu wzięło udział kilkoro ekspertów, zajmujących się 

Ekonomią Społeczną w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Kolejno głos zabrali: Mgr Anna Słopiecka, Loża Radomska BCC, Klaudia 

Kołodziejczyk, Studenckie Forum BCC przy Loży Radomskiej, prezentując temat: Społeczna odpowiedzialność biznesu w regionie 

radomskim. Prezentacja Fundacji Studenckie Forum BCC i jej działalności w Radomiu. Następnie, Mgr Agnieszka Sekulska, 

reprezentująca, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej omówiła zagadnienie, Ekonomia społeczna w praktyce. Wskazała na 



wielość organizacji Trzeciego Sektora i przedsiębiorstw działających jako podmioty ekonomii społecznej. Z zadowoleniem słuchacze 

przyjęli zaproszenie do współpracy z Ośrodkiem i oferowane wsparcie merytoryczne w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. 

Przykładem dobrych praktyk ekonomii społecznej odpowiedzialności biznesu, jest funkcjonowanie Fundacji Radom Arte, o której 

opowiadały, Dr Małgorzata Potocka, dyrektor  Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu i mgr Agnieszka Kołodyńska 

– Iglesias,  Prezes Fundacji Radom Arte. Prelegentki zachęcały do świadomego wspierania kultury przez lokalny biznes i przedsiębiorców. 

W końcowym wystąpieniu dnia, Mgr Agata Ługowska, wygłosiła referat na temat: W poszukiwaniu modelu współpracy na rzecz rozwoju 

usług społecznych na przykładzie subregionu siedleckiego. Szanse i wyzwania dla podmiotów ekonomii społecznej. Pani Agata, 

reprezentowała, Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach i Siedlecką Spółdzielnię Socjalną Caritas. Wystąpienie wzbudziło ogromne 

zainteresowanie i stanowiło inspirację do podobnych przedsięwzięć w innych regionach Mazowsza. Wydaje się, że ostatnie lata są 

szczególnie obfitujące w powstawanie Organizacji Społecznych, działających w obszarze usług społecznych na rzecz środowisk 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób spychanych na margines życia społecznego. Podsumowując ostatni dzień ŚTP i całość 

wydarzeń, Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, zabrał głos na temat, Uczelnia społecznie odpowiedzialna – przykłady dobrych praktyk 

akademickich. Uczelnia, tak jak każda inna firma, czy organizacja ma świadomość swojej odpowiedzialności społecznej. Kształcąc 

studentów WSH przywiązuje wagę nie tylko do ciągłego doskonalenia procesu kształcenia, podnoszenia jakości nauczania ale również dba 

o to aby oferowane kierunki studiów były odpowiedzią na potrzeby otwartego rynku pracy. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości stał się 

okazją do spotkania ludzi nauki i świata biznesu. Był miejscem integracji myśli i poglądów naukowców z doświadczeniami praktyków, 

przedsiębiorców i działaczy społecznych. Kolejna edycja za rok – będziemy poszukiwać wówczas odpowiedzi na pytania, które przyniesie 

rzeczywistość gospodarcza, naukowa i społeczna „po lub w pandemii”. 

 

 

 
 

 

Zebranie Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Regionu Radomskiego 



20 listopada 2020 roku 

Ekonomia Społeczna a Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 

 

Porządek zebrania  

 

16. 00 – 16. 15 Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, WSH w Radomiu, PTPS O/Radom, Powitanie Gości. Otwarcie zebrania. Przedstawienie 

porządku zebrania. PTPS w Radomiu – podsumowanie prac w roku akademickim 2019/2020 roku. 

 

16. 15 – 16. 30 Mgr Anna Słopiecka, Loża Radomska BCC, Klaudia Kołodziejczyk, Studenckie Forum BCC przy Loży Radomskiej, Społeczna 

odpowiedzialność biznesu w regionie radomskim. Prezentacja Fundacji Studenckie Forum BCC i jej działalności w Radomiu. 

  

16. 30 – 16. 45 Mgr Agnieszka Sekulska, Ekonomia społeczna w praktyce, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

 

16. 45 – 17. 00 Dr Małgorzata Potocka, mgr Agnieszka Kołodyńska – Iglesias,  Świadome wsparcie kultury regionu radomskiego, Teatr 

Powszechny im Jana Kochanowskiego w Radomiu, Fundacja Radom Arte 

 

17. 00 – 17. 45 Mgr Agata Ługowska, W poszukiwaniu modelu współpracy na rzecz rozwoju usług społecznych na przykładzie subregionu 

siedleckiego. Szanse i wyzwania dla podmiotów ekonomii społecznej, Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, Siedlecka Spółdzielnia Socjalna 

Caritas  

17. 45 – 18. 00 Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Uczelnia społecznie odpowiedzialna – przykłady dobrych praktyk akademickich. 

18. 00 – 18. 30  Dyskusja. Glosy Członków PTPS Odział w Radomiu. Podsumowanie i zamknięcie zebrania. 

Zebranie miało charakter otwarty 

 

        

 

 

Grudzień 2020 roku 



 

Data  Nazwa wydarzenia i prowadzący Organizator i miejsce realizacji 

zadania 

3 XII 

2020  

Ekonomia społeczna – między teorią a 

praktyką, 

Otwarte zebranie członkowskie, prezentacja 

dorobku badawczego, dyskusja, 

Dr Maria Gagacka, Prezes Polskiego 

Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział  w 

Radomiu, Prof. WSH dr Andrzej 

Gołębiowski 

Studenckie Forum BCC, 

Pracownia Consultingu Rozwoju 

Osobowości i Coachingu 

8 XII  Techniki coachingowe w praktycznym 

ujęciu, warsztat pracy coachingowej metodą 

coach -  coachee. Mgr Katarzyna Wielocha, 

Przedsiębiorca, Wiceprezes Zarządu Izby 

Przemysłowo – Handlowej Ziemi 

Radomskiej 

Studenckie Forum BCC, 

Pracownia Consultingu Rozwoju 

Osobowości i Coachingu 

14 XII 

2020  

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych 

wśród studentów – przykłady dobrych 

praktyk, webinar z udziałem ekspertów: Dr 

Monika Mazur, MSCDN w Radomiu, mgr 

Rafał Tabaka, mecenas Kancelaria Prawna, 

dr Andrzej Gołębiowski, Pedagog Szczęścia,  

WSH w Radomiu, mgr Włodzimierz 

Studenckie Forum BCC, 

Pracownia Consultingu Rozwoju 

Osobowości i Coachingu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                                                  

 
 

   

                
 

 

 

Wolski, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 

Radomiu, mgr Krzysztof Turek Urząd 

Miejski w Radomiu.  

15 XII 

2020  

Przedsiębiorcza kobieta, wywiad 

biograficzny, autoprezentacja, dr Małgorzata 

Potocka, aktorka, dyrektor Teatru 

Powszechnego im Jana Kochanowskiego w 

Radomiu 

Studenckie Forum BCC 

Akademicka Pracownia 

Consultingu Rozwoju 

Osobowości i Coachingu 

18 XII 

2020 

Strategia budowania wizerunku marki 

przedsiębiorstwa, warsztat + dyskusja mgr 

Anna Słopiecka, Agencja Kreatywna 

NobleBrand 

Studenckie Forum BCC 

Akademicka Pracownia 

Consultingu Rozwoju 

Osobowości i Coachingu 



 

Zebranie Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Regionu Radomskiego 

3 grudnia 2020 roku 

 

Ekonomia Społeczna –między teorią a praktyką 

 

 

Porządek zebrania  

 

16. 00 – 16. 15 Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, WSH w Radomiu, PTPS O/Radom, Otwarcie zebrania. Przedstawienie protokołu z zebrania 

dniu 20 listopada 2020 roku 

 

16. 15 – 17. 15 dr Maria Gagacka, Prezes PTPS O/Radom, Ekonomia Społeczna – między teorią a praktyką 

 

17. 15 – 17. 30 Dyskusja 

 

17. 30 – 17. 45 dr Maria Gagacka, Przedstawienie planu pracy PTPS O/Radom na rok 2021  

 

- projekty badawcze 

 

- plany publikacji 

 

- projekty na rzecz społeczności lokalnej  

 

17. 30 – 18. 00 Informacje o nowych kandydatach do PTPS. Podsumowanie zebrania. Sprawy różne. 

 

Zebranie miało charakter 

 

Przedsiębiorcza kobieta 15 grudnia 2020 



W dniu 15 grudnia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, odbył się wykład otwarty w cyklu Przedsiębiorcza kobieta. Gościem Akademii 

Otwartej Online była Dr Małgorzata Potocka. Aktorka, działacz społeczny, dyrektor Radomskiego Teatru Powszechnego im. Jana 

Kochanowskiego. Wykład współorganizowany przez Studenckie Forum BCC miał na celu przybliżenie postaci Pani Małgorzaty Potockiej, jako 

kobiety przedsiębiorczej, otwartej na świat i ludzi oraz ambasadorki kultury polskiej na arenie międzynarodowej. Spotkanie miało formę wykładu, 

połączonego z wywiadem, który przeprowadziła z Prelegentką, Klaudia Kołodziejczyk, przewodnicząca studenckiej organizacji SF BCC. Pani 

Małgorzata w słowie wprowadzającym opowiedziała o początkach swojej kariery w przemyśle filmowym i wspominała pierwsze swoje kroki w 

filmie i na scenie. Firma, którą zarządzała przez 15 lat, MM Productions, odniosła znaczący sukces w branży filmowej i była dowodem współpracy 

międzynarodowej w niełatwych czasach dla naszego kraju. W czasach, gdy Polska była jeszcze za „żelazną kurtyną”, dawała świadectwo twórczej 

myśli Polaków i rozwijała twórcze postawy w branży filmowej. Zderzenie ekipy polskiej z innymi filmowcami z Europy Zachodniej i świta było 

„dla nas wyzwaniem logistycznym, kulturowym, kulinarnym i religijnym”, wspominała Prelegentka. Po wielu latach pracy w przemyśle filmowym 

postanowiła wziąć udział w konkursie na stanowisko dyrektora telewizji polskiej. Po wielu tygodniach przesłuchań konkursowych, różnego rodzaju 

zawirowaniach i osobistych dylematach, „w pożyczonym od koleżanki kostiumie na agrafki” wygrała konkurs. Wystartowała, bo, jak wspomina, 

„chciała się sprawdzić w nowej roli”. A była jedyną kobietą wśród uczestników eliminacji w konkursie. Potem była praca w Krajowej Radzie 

Radiofonii i projekty edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. To był czas, kiedy byłam w roli wychowawcy, edukatora „na szeroką 

skalę”. Nie była to praca w sposób szczególny rozwijająca, ale nacechowana pewną misją społeczną. Podobnie, jak praca w Ministerstwie Kultury, 

a następnie w Instytucie Adama Mickiewicza, która głównie polegała na promowaniu Polski na arenie międzynarodowej. „Robiłam to najlepiej 

jak umiałam”, poznając kraje, w których pokazywaliśmy polskie filmy, grając polską muzykę na koncertach, wspierając polskich twórców za 

granicą. „Zauważyłam, że ludzie za granicą wiedzą mało o Polsce, a to, co wiedzą, często nie jest prawdą”. Starałam się pokazywać prawdziwe 

oblicze Polski i Polaków. Potrafiliśmy „zaskoczyć Polską” zafascynować polską muzyką np. Mikołaja Góreckiego innych twórców. Główne 

kierunki aktywności w tamtym okresie to: Francja, Niemcy, Ukraina. I wtedy przyszedł z pomysłem Pan Paweł Królikowski, „jest konkurs w 

Radomiu na stanowisko dyrektora teatru - wystartuj”. Bez większej wiary w sukces "złożyłam wymagane dokumenty". I wygrałam… zakochałam 

się w Radomiu, jestem szczęśliwa, że tytaj mieszkam, czuję się Radomianką. Nasz Teatr jest piękny, to cudowne miejsce, cudowne miasto i nigdzie 

z tego miejsca nie chcę wyjeżdżać. Chcę tu być i rozwijać teatr, rozwijać kulturę, rozwijać miasto. Wszystko w moim życiu wspominam, jako 

zmienne – stałe jest tylko to, że cały czas pozostaję aktorką. Obecnie w teatrze wiele się dzieje. Pomimo pandemii artyści są aktywni, grają, 

nagrywają audycje, trwają próby do nowych premier, szykujemy nowe niespodzianki dla dzieci. Wiosną była zorganizowana niezwykła debata 

literacka z udziałem wielu czołowych polskich literatów. To był ogromny sukces – obejrzała ją, bowiem w różnej formie łącznie trzydzieści tysięcy 

ludzi. W „normalnych” warunkach taki sukces będzie trudny do powtórzenia. Pracujemy w Teatrze ciągle i staramy się jak najlepiej pokazywać 

kulturę, bo ona w czasie pandemii i izolacji, jest tym, co daje nadzieje, niesie radość, budzi refleksję i pozwala przetrwać i pozwala żyć.  



 

 



 



Styczeń 2021 roku 

 

Data  Nazwa wydarzenia i prowadzący Organizator i miejsce realizacji 

zadania 

8 I 2021  Attention Economy oraz Mindfulness w 

biznesie,  

Aneta Montano MBA, przedsiębiorca, trener 

właściciel firmy szkoleniowej Gooday sp. 

zoo 

Studenckie Forum BCC, 

Pracownia Consultingu Rozwoju 

Osobowości i Coachingu 

10 I 

2021 

Teamleaderstwo i teambuilding, Etyka pracy 

w biznesie, mgr Ivana Uhliarova, Uniwersytet 

w Pardubicach, Republika Czeska, 

Wykład konwersatoryjny, dyskusja 

 

 

Wydział Nauk Społecznych  

Studenckie Forum BCC Wykład 

Międzynarodowy 

Wykłady otwarte - Akademia 

Otwarta On – line. 

16 I 

2021 

Wykład otwarty  

Prof. Dr hab. Andrzej Blikle 

Studenckie Forum BCC, 

Pracownia Consultingu Rozwoju 

Osobowości i Coachingu 

29 I 

2021 

Przyszłość rynku pracy a kompetencje 

zawodowe z perspektywy roku 2030, Aneta 

Montano MBA, przedsiębiorca, trener, 

Studenckie Forum BCC, 

Pracownia Consultingu Rozwoju 

Osobowości i Coachingu 



 

 

 

 

 

Wykład międzynarodowy: 

W dniu 10 stycznia 2021 w WSH w Radomiu odbył się wykład międzynarodowy onine na temat: Teamleaderstwo i teambuilding, Etyka 

pracy w biznesie. Wykład poprowadziła Mgr Ivana Uhliarová, MBA, doktorantka Uniwersytetu w Pardubicach – Republika Czeska 

 

Podczas wykładu zwrócono uwagę na niezwykle dynamicznie rozwijający się sektor biznesu w wymiarze międzynarodowym. W związku z takim 

tempem zmian, konieczne jest wypracowywanie właściwych i skutecznych narzędzie zarządzania pracownikami. Model zarządzania zespołem jest 

jednym z kluczowych ogniw w procesie funkcjonowania firmy, organizacji, czy instytucji. Zaprezentowane podczas wykładu modle zarządzania 

opierają się na strategiach liderstwa i przywództwa zorientowanego na właściwą komunikację z pracownikami. Dodatkowym elementem, podczas 

którego odniesiono się podczas wykładu, jest system wynagradzania, system motywowania pracowników, system nagradzania, premiowania i tzw. 

model benefitów.  Prelegentka odnosiła się do doświadczenia środowiska biznesu na teranie Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Polski. 

Podkreślono, że obszar przywództwa i zarządzania zespołem pracowników jest obszarem zainteresowania wielu dziedzin nauki, takich jak 

psychologia biznesu, zarządzanie, studia menadżerskie oraz wiele innych. Jest to, zatem płaszczyzna interdyscyplinarna, obejmująca wiele nurtów 

badawczych ale też rozwiązań praktycznych, wdrożeniowych i właściwej polityki personalnej firm. Jest to istotny element w dobie globalizacji 

gospodarki, ale jednocześnie ochrony interesów ekonomicznych poszczególnych państw. Nowoczesny i odpowiedzialny społecznie biznes to 

oparty powinien być na zasadach etyki, obecnej w każdym elemencie funkcjonowanie organizacji, przedsiębiorstwa, instytucji, czy firmy. Podczas 

wykładu Pani Ivana w wielu miejscach odnosiła się do zagadnień etycznych obejmujących politykę kadrową, system wynagradzania, jakość pracy, 

odpowiedzialność pracowników i zarządów firm. Wykład zakończyła seria pytań ze strony słuchaczy, dotyczących głównie sposobów 

motywowania pracowników, elementów zarządzania firmą i warunków pracy. W wykładzie uczestniczyli studenci i słuchacze WSH, pracownicy 

i zaproszeni goście. 

 

właściciel firmy szkoleniowej Gooday sp. 

zoo 



 



 

        

 

 

 

 

                   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykład otwarty w ramach Akademii Online w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu 

W dniu 16 stycznia 2021 roku odbył się w WSH, wykład otwarty przeprowadzonych przez Prof. Dr hab. Andrzeja Blikle. Temat wykładu: 

Turkusowa organizacja XXI wieku. Wykład zgromadził wielu przedsiębiorców regionu radomskiego, przedstawicieli Studenckiego Forum BCC 

przy Loży Radomskiej BCC, wykładowców i studentów naszej Uczelni. Pan Profesor podczas wykładu zaprezentował model zarządzania 

turkusowego, jako jeden z elementów nowoczesnej organizacji, odpowiadającej na potrzeby człowieka XXI wieku. Turkusowa organizacja, to nie 

tyle model zarządzania, co filozofia nowoczesnego biznesu. Przez wiele lat zarządzanie turkusowe, było postrzegane, jako „piękna utopia”, 



podkreślał Gość. Dzisiaj, coraz więcej zarządów firm, przyznaje, że pracuje w sposób zawierający elementy „turkusu”. To jest element pozytywnej 

zmiany nie tylko kadry zarządzających, mniejszym, czy większym biznesem, ale jest to znak dojrzałości społecznej i rozwiniętych postaw 

przedsiębiorczych w społeczeństwie. Profesor Andrzej Blikle wspominając początki swojej działalności w obszarze biznesu, przyznaje, że nie były 

one łatwe. Pomimo, iż rodzinna firma cukiernicza, jaką przejął funkcjonowała dość dobrze, to jednak pojawiały się od czasu do czasu kryzysy, 

zarówno te ekonomiczne, jak i te zawiązane z zarządzaniem personelem. To są typowe problemy wielu przedsiębiorstw na całym świecie. 

Zapoczątkowane wówczas zmiany, które sam Prelegent, określa, jako: Zarządzanie przez nauczanie, z czasem przeobraziły się w model 

zarządzania oparty na współodpowiedzialności całej załogi. Stworzono swoisty dekalog firmy i pracownika. Zarządzanie poprzez dawanie większej 

odpowiedzialności pracownikom, rezygnacja z przymusu, manipulacji, wydawania poleceń na rzecz podejmowania zadań zgodnych z 

kompetencjami i obowiązkami na danym stanowisku, przynosi znacznie lepsze efekty i podnosi wydajność pracy. Z punktu widzenia prezesa 

organizacji, właściciela firmy, czy dyrektora jakiegoś przedsiębiorstwa, znakiem dobrego zarządzania, jest fakt, że Szef ma czas!!! Jeśli zatem szef 

czasu nie ma dla siebie, dla rodziny, dla pracownika, to oznacza, że przyjęty przez niego model zarządzania jest niewłaściwy. Obecnie w Polsce 

zdaniem Profesora Blikle funkcjonuje ok 1000-2000 firm i 400 – 600 szkół zarządzanych w sposób turkusowy.  
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Warsztat na temat: Attention Economy oraz Mindfulness w biznesie 

 

 

Warsztat poprowadziła, Aneta Montano, MBA 

Mentor i coach liderów, przedsiębiorca, związana z biznesem i pracująca na stanowiskach zarządczych od ponad 20 lata. Interesuje ją związek 

pomiędzy autentycznością lidera a sukcesem przedsiębiorstwa oraz wdrażanie zasad uważności (Mindfulness) do zarządzania. 

Zdobyła wykształcenie biznesowe (BBA Marketing oraz MBA)w Stanach Zjednoczonych, jest także absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego 

w Warszawie (Psychologia Biznesu dla Managerów). Swoją karierę zawodową rozpoczęła pracując w USA dla Sears, Rebuck and Co. jako HR 

Manager oraz Dyrektor Operacji. Spośród wielu tysięcy kandydatów, została zakwalifikowana do 50 -osobowej grupy managerów uczestniczących 

w prestiżowym programie rozwoju liderów Sears Univeristy - „Executive Training Program”, gdzie po raz pierwszy doceniła wartość mentoringu 

oraz wagę szkoleń i rozwoju osobistego w życiu lidera. Po powrocie do Polski objęła funkcję Dyrektora Zarządzającego Rynkiem Polskim i 

Członka Zarządu w międzynarodowej spółce handlowej Baltika Group a później od 2004 roku była Dyrektorem Generalnym oraz Vice Prezesem 

Zarządu FCM Travel Solutions Poland, gdzie zdobyła 20-letnie doświadczenie jako lider i manager.  Równolegle od 2004 roku jest 

współwłaścicielem i obecnie CEO firmy Gooday Sp. z o o, przedsiębiorstwa stworzonego po to, aby towarzyszyć ludziom z różnych środowisk w 

poznaniu i udoskonalaniu siebie. 

Osobiście ważnym dla niej jest wczesne rozpoznawaniem naturalnych talentów, elementów szczęście-twórczych w karierze zawodowej i 

doskonalenie ich w celu pełnego i świadomego wykorzystywania swojego potencjału. Jej misją jest zachęcanie i motywowanie ludzi zajmujących 

stanowiska decyzyjne w odnajdowaniu drogi prowadzącej do spełnionego i autentycznego życia, inicjuje w nich potrzebę rozwoju osobistego i 

pragnienia stawania się lepszym, mądrzejszym, odważniejszym. Potrafi pobudzić w ludziach potencjał, który w nich jest i wyzwolić niewyobrażalną 

moc działania. Energia jaką darzy człowieka jest niczym innym jak narzędziem rozpoczynającym proces ulepszania siebie samego i uświadamiania 

swojej wartości na polu zawodowym, ale również osobistym. Jest mentorem w programie Fundacji Liderek Biznesu 

(https://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/pm/mentoring/) oraz Akademii Mentoringu Ewangelicznej Polski 

(https://ewangeliczna.pl/mentoring/mentorzy/). 

Fascynują ją inne kultury, dużo podróżuje i przygląda się, w jaki sposób ludzie definiują i oceniają swój sukces zawodowy. Odpoczywa 

przebywając w ciszy z naturą, biega, spaceruje z psem. Uwielbia też teatr, dobre kino i czas poświęcony na dalsze szkolenia i samorozwój.   

 

https://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/pm/mentoring/
https://ewangeliczna.pl/mentoring/mentorzy/


 

 



 



Podczas warsztatu ekspertka mówiła o tym jak ludzka uwaga stała się ograniczonym zasobem ekonomicznym, walutą naszych czasów. W 

ekonomii uwagi, wielkie korporacje cyfrowe sprawnie i w niezauważalny dla nas sposób monetyzują uwagę - najwięcej zarabiają ci, którzy 

przyciągają ją najskuteczniej. Wspomniała o tym, że Herbert Simon jako pierwszy w latach 80-tych poprzedniego stulecia pisał o ekonomii uwagi 

słowami: „Bogactwo informacji tworzy ubóstwo uwagi”.  

Podczas warsztatu Pani Montano pokazała film Daniela Simonsa, psychologa eksperymentalnego, prowadzącego badania na Uniwersytecie 

Illinois, pod tytułem „Monkey Business Illusion”, obrazujący jak działa ludzka uwaga. Po filmie wśród chętnych przeprowadziła krótką ankietę, 

która potwierdziła wyniki badania Simonsa na zebranej grupie – 61% obecnych nie zauważyło goryla, ponieważ ich uwaga była skupiona na innym 

zadaniu. W posumowaniu tej części warsztatu ekspertka mówiła o pozorach wielozadaniowości oraz jej wpływie na psychologię człowieka 

dorosłego. 

Dowiedzieliśmy się, że mindfulness (uważność) rozumiana, jako umiejętne zarządzanie swoją uwagą oraz myślami, bycie skupionym na 

teraźniejszości to „rebelia przeciwko ekonomii uwagi”. Poznaliśmy praktyczne metody wdrażania uważności do korporacji oraz do życia 

codziennego oraz dobroczynne skutki mądrego gospodarowania naszymi osobistymi zasobami takimi jak uwaga czy umiejętność opieki nad 

samym sobą. 

Warsztat poruszał także tematykę współistnienia SI z człowiekiem, obecne możliwości sztucznej inteligencji oraz jej wykorzystania np. do 

celów diagnostycznych czy produkcyjnych (optymalizacja efektywności pracy poprzez robotyzację). Ekspertka podzieliła się ciekawą analizą 

dotycząc kosztów pracy ludzkiej fizjologii oraz ludzkiego mózgu w przeliczeniu na koszt w polskich złotych. 

Podsumowując Pani Montano przypomniała, że technologia musi służyć ludziom a nie ludzie jej i udowadniała, że wprowadzenie 

humanizmu do korporacji (oraz programów budujących dobrostan pracowników i redukujących stres) przyczyni się do lepszej oceny pracy 

managerów przez pracowników (obecnie 80% pracowników uważa swoich przełożonych za nieinspirujących) oraz do większego ich 

zaangażowania w pracę.  

Technologia daje nam dzisiaj: wyzwania, wiedzę i wizję. Pojawiły się nieograniczone możliwości „wydawania” uwagi na przyjemności. 

Oby takie zaangażowanie uwagi w świat mediów społecznościowych nie spowodowało tego o czym pisał Aldous Huxley w „Nowym wspaniałym 

świecie” – kontroli ludzkości przez dostarczanie ciągłych przyjemności a co z tym idzie upadku kultury i duchowego spustoszenia. 

 

 

 



Warsztat: Przyszłość rynku pracy a kompetencje zawodowe z perspektywy roku 2030 

Warsztat prowadziła Aneta Montano, MBA 

W dniu 29 stycznia 2021 roku w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, za pośrednictwem Platformy Microsoft Teams, odbył się warsztat 

Przyszłość rynku pracy a kompetencje zawodowe z perspektywy roku  2030. Warsztat przeprowadziła Aneta Montano, MBA– coach 

transformacyjny (MBCT) i mentor w Fundacji Liderek Biznesu, przedsiębiorca, związana z biznesem i pracująca na stanowiskach zarządczych 

przez ponad 20 lat. Interesuje ją związek pomiędzy autentycznością lidera a sukcesem przedsiębiorstwa oraz coaching kryzysowy.  

Tempo zmian na rynku pracy jest ogromne. Dziś już wiemy, że ponad 65% dzisiejszych nastolatków będzie pracowało w zawodach, które 

jeszcze nie istnieją. Absolwenci studiów wyższych, po 10 latach kariery zawodowej zauważą potrzebę ponownego powrotu do etapu zdobywania 

wiedzy, bo to, czego się nauczyli, zdezaktualizowało się. 

Żyjemy w świecie VUCA, który zmusza pracodawców i pracowników do reagowania na ciągły postęp. Pracodawcy poszukują innych 

pracowników, a pracownicy mają inne wymagania wobec pracodawców. Jednym z głównych wymogów utrzymania swojej atrakcyjności na rynku 

pracy jest dobrze rozbudowana zdolność oduczania się oraz szybkiego wykształcania nowych umiejętności, połączoną z „podwójną dawką” 

kompetencji miękkich. Pracownicy będą coraz częściej zmuszani do zmiany swojego „kształtu zawodowego” i douczania się (ang. re-skilling), 

czyli pozyskiwania umiejętności z zupełnie nowych obszarów, z powodu zmieniającego się zapotrzebowania na konkretne zawody. Istotą tego 

wieloetapowego procesu: zdobywanie wiedzy – nabieranie umiejętności – wykonywanie pracy- przeterminowanie się umiejętności - oduczanie się 

– zdobywanie nowej wiedzy – nabieranie nowych umiejętności – wykonywanie nowego zawodu – itd., jest poruszanie się po tej pętli bez 

ponoszenia osobistych kosztów psychologicznych. 

 Z powodu widocznych trendów i determinant społecznych, kolejne pokolenia przyniosą duże zmiany zachowania, obyczajów, ale także 

oczekiwań wobec pracy i pracodawców. Wiele nowopowstających zawodów będzie opierało się całkowicie na unikatowych kompetencjach 

człowieka. Sztuczna inteligencja, która zostanie w dużym stopniu wykorzystana do wykonywania prostszych prac (np. kierowcy, sprzedawcy, 

obsługa klienta, punkty informacyjne, ale również na przykładzie Ellie terapia psychologiczna) będzie konkurować z człowiekiem o miejsca pracy. 

Nowe zawody (np. Psycholog programista SI, Influencer niszy, czy Manager zespołu SI) będą pojawiały się bardzo szybko, jako natychmiastowa 

odpowiedz na zapotrzebowania klienta i gospodarki globalnej. 



Długowieczność, wymusi na nas zrezygnowanie z myślenia o naszym życiu, jako trzyetapowe (okres uczenia się - pracy- emerytury) i 

zostanie zastąpiony modelem wieloetapowym. Aby przygotować się do wieloetapowego życia, już na poziomie studiów wyższych słusznym jest 

przeanalizowanie i zaplanowanie swoich aktywów w czterech obszarach: aktywa materialne, zasoby witalne, zasoby produkcyjne i zasoby 

transformacyjne. Owe zasoby transformacyjne staną się jednym z istotniejszych zasobów przyszłości. 

W podsumowaniu zaznaczono, iż samowiedza, samoanaliza i identyfikowanie swojego możliwego „kształtu” na przyszłość stają się 

konieczną inwestycją młodego pokolenia pracowników. 



 



Organizacja Konkurs i Debaty eksperckiej: Profesjonalizm branży księgowej w dobie gospodarki opartej na wiedzy 

Dnia 3 marca 2021 roku za pośrednictwem PLATFORMY TEAMS została zorganizowana debata ekspercka pt. „Profesjonalizm branży księgowej 

w dobie gospodarki opartej na wiedzy”. Organizatorem wydarzenia była Wyższa Szkoła Handlowa, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk 

Społecznych, Akademickie Biuro Rachunkowe Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Studenckie Forum Business Centre Club. 

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Debaty Eksperckiej była Pani dr Ewelina Markowska - pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału 

Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, koordynator Akademickiego Biura Rachunkowego działającego na Wydziale Prawa 

i Administracji Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. 

 W ramach debaty wygłosili swoje referaty: 

- dr Katarzyna Kalinowska – Wiceprezydent Miasta Radom. Wystąpienie Pani Prezydent dotyczyło kształtowania się sytuacji na rynku pracy w 

dobie COVID – 19, wskazując przy tym na jego wymagania po zakończeniu pandemii. 

- mgr Anna Słopiecka, wykładowca Wyższej szkoły Handlowej w Radomiu, specjalista ds. kreowania wizerunku i promocji marki. Właścicielka 

Agencji Kreatywnej Noble Brand. Temat wystąpienia: „Marka osobista. Jak skutecznie i profesjonalnie zaprezentować siebie i swoje CV na rynku 

pracy?” 

- prof. WSH dr Piotr Możyłowski, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, PM Konsulting 

Doradztwo Gospodarcze i Prawne, Biuro rachunkowe. Temat wystąpienia: "Jeszcze księgowy czy już doradca? Gdzie przebiega cienka granica 

pomiędzy tymi zawodami?” 

- mgr Marcin Kobylski, sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlowej w 

Radomiu. Temat wystąpienia: „Naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości a odpowiedzialność karna i karnoskarbowa oraz 

przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.” 

- prof. WSH dr Dariusz Kotłowski, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Kancelaria Adwokacka 

Dr Dariusz Erwin Kotłowski. Temat wystąpienia: „Odpowiedzialność za nierzetelność ksiąg a oszustwo” 

- mgr Paweł Kruczyk, kontroler wewnętrzny Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej II stopnia w dziedzinie Kontrola wewnętrzna i audyt. 

Temat wystąpienia: „Jak prowadzić renomowane biuro rachunkowe po deregulacji zawodów z 2014 roku?” 

 W debacie wzięli udział: 

Dr Katarzyna Kalinowska: Urząd Miasta Radom – Zastępca Prezydenta 

Dorota Kiersnowska – Dyrektor w firmie ITM POLAND sp. z o.o.  

Dariusz Węgrzecki-  właściciel firmy King Dystrybucja 

Robert Kucharski - właściciel firmy Powrót do Natury 

Łukasz Tuzimek – Menadżer i Prezes Zarządu Pop Gym Sport&Health Club 

Marzena Burzyńska – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu 

Marta Hartman - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu 

 Dorota Nowak- Michałowska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu 



Nauczyciele Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu 

Ksiądz Mirosław Prasek – Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Filipa Nerii 

Nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu 

Nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Filipa Nerii 

Uczniowie szkół średnich: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu, Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu, Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Św. Filipa Nerii 

Pracownicy ITM POLAND sp. z o.o. 

mgr Arkadiusz Żeżawski -  Kierownik Referatu Rachunkowości Drugiego Urzędu Skarbowego w Łodzi 

Członkowie Studenckiego Forum Business Centre Club 
Członkowie Koła Naukowego Akademickiego Biura Rachunkowego Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 

Przedstawicie Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 

Studenci Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 

 

W debacie uczestniczyło 177 osób. 

 

Konkurs w dwóch kategoriach:,  

Tematyka debaty dotyczyła zagadnień związanych z istotą zmian następujących we współczesnej gospodarce oraz na rynku pracy w branży 

księgowej i pojawiających się w niej wyzwań, zwłaszcza wyzwań  związanych z szeroko pojętą cyfryzacją tej branży.  

W ramach debaty zostały również rozstrzygnięte dwa konkursy skierowane do uczniów szkół średnich. 

 

Pierwszy konkurs to konkurs na najlepsze opracowanie pt. „Profesjonalizm branży księgowej w dobie gospodarki opartej na wiedzy”, drugi zaś - 

pt. „Pomysł na Własny Biznes”. Cel pierwszego konkursu stanowił przede wszystkim rozświetlenie istoty procesu zrewolucjonizowania pracy 

księgowych przez nowe technologie - zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jego celem było również pobudzanie inicjatywy do przygotowania i 

popularyzacji dylematów dotyczących branży księgowej. Cel drugiego konkursu stanowiła natomiast promocja przedsiębiorczości oraz 

upowszechnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół średnich. 

 

Kategoria I : Profesjonalizm branży księgowej w dobie gospodarki opartej na wiedzy: 

I miejsce zajęła: Roksana Wójcik – Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu 

Kategoria II: Pomysł na własny biznes 

I miejsce zajęła: Nikola Wolszczak – Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu 

Nagrodami za I miejsce były: 



• Bezpłatny pierwszy rok studiów licencjackich na dowolnym kierunku znajdującym się w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Handlowej w 

Radomiu 

• Nagrody rzeczowe (tablet) - Business Centre Club Loża Radomska 

• Voucher – Konsultacje dotyczące budowania osobistej marki oraz profesjonalnej prezentacji na rynku pracy – Noble Brand 

• Sesja Coachingowa - Pedagog Szczęścia 

• Zestaw kosmetyków naturalnych - Powrót do Natury 

• Karnet do klubu fitness w Radomiu - Pop Gym Sport&Health Club 

• Nagrody rzeczowe - Pedagog Szczęścia – Andrzej Gołębiowski 

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.  

Marzec 2021 

Przedsiębiorcza kobieta, dr Katarzyna Kalinowska, Zastępca Prezydenta Miasta Radomia 

 

W dniu 19 marca 2021 roku o godzinie 18. 00, odbyło się kolejne spotkanie w cyklu wydarzeń pod tytułem, Kobieta Przedsiębiorcza. Gościem 

Wyższej Szkoły Handlowej i Studenckiego Forum BCC przy Loży Radomskiej, była Pani dr Katarzyna Kalinowska, Zastępca Prezydenta Miasta 

Radomia. Kobieta przedsiębiorcza – tak, ale, jak sama mówiła podczas spotkanie, nie przedsiębiorca. Radomianka, doktor nauk ekonomicznych 

oraz wieloletni pracownik naukowy UTH w Radomiu. Spotkanie otworzył i powitał w imieniu Władz Uczelni, zaproszonych Gości Prof. WSH dr 

Andrzej Gołębiowski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Następnie mgr Anna Słopiecka – Sekretarz Loży Radomskiej BCC, przedstawiła 

ideę organizowania, cyklu spotkań z przedsiębiorczymi kobietami regionu. Pani Sekretarz wskazała na konieczność budowania postaw 

przedsiębiorczych wśród kobiet. Wskazywała na sposób budowania marki osobistej każdej kobiety, stanowiącej o jej wyjątkowości i oryginalnej 

roli społecznej oraz zawodowej. Przedsiębiorczość i pasja życia, oparta na autentycznych wartościach, to dwa podstawowe parametry tożsamości 

współczesnej kobiety. W dalszej części spotkania, studenci Klaudia Kołodziejczyk – Przewodnicząca Studenckiego Forum BCC przy Loży 

Radomskiej, oraz Dominik Kędzierski – Zastępca Przewodniczącej SF BCC, poprosili Panią dr Katarzynę Kalinowską o podzielenie się 

doświadczeniem swojej drogi zawodowej i rozwoju osobistego związanego z karierą polityczną i działalnością naukową. Pani Prezydent 

wspominała czas studiów, dokonując porównań nieco wcześniejszych czasów i życia studenckiego z obecną „dolą studenta” w Radomiu. Sporo 

miejsca w rozmowie poświęcona na omówienie tematu związanego z rozprawą doktorską Gościa, „Bariery wzrostu gospodarczego Unii 

Europejskiej”. Temat wciąż aktualny i wymagający ciągłych analiz i badań naukowych, podkreśliła Pani Doktor. Wspominała początki pracy w 

roli wykładowcy akademickiego w Polsce i poza jej granicami. Studenci byli zainteresowani porównaniem poziomu kształcenia w Polsce, jego 

metod i jakości w różnych krajach Europy, USA i Polski. Pani Doktor wspominała nie tylko o doświadczeniu zdobywanym w uczelniach Europy 

i USA, ale również o współpracy z organizacjami ze Stanów Zjednoczonych. Zachęcała studentów do angażowania się w działalność społeczną, 

wolontariat, do odważnego podejmowania własnych wyzwań biznesowych, poszukiwania wzorców dla kształtowania postaw twórczych i do 



odwagi w poznawaniu świata. Otwartość na świat, na nowe doświadczenia, staje się szansą na rozwój osobisty i sukces zawodowy. Radom, jest 

dobrym miejscem do mieszkania, do inwestowania i budowania swojej przyszłości. Zwłaszcza, że istnieje dobry klimat społeczny na innowacyjne 

przedsięwzięcia i wsparcie młodych przedsiębiorców przez Władze Samorządowe. Urząd Miasta, podejmuje szereg działań zmierzających do 

aktywizacji młodych ludzi poszukujących swojego miejsca w przestrzeni Miasta Radomia. Kluczem do sukcesu jest odwaga, systematyczne 

dążenie do celu, sięganie po cele wielkie, życie z pasją, odważne spełnianie marzeń i sprzeciwianie się przeciętności. W spotkaniu wzięło udział157 

osób, studentów WSH, przedstawicieli BCC, Gości Uczelni oraz mieszkańców Radomia. 

 

Pani dr Katarzyna Kalinowska, radomianka, doktor nauk ekonomicznych oraz wieloletni pracownik naukowy UTH w Radomiu. Koordynator 

programu wymiany kadry akademickiej i studentów Erasmus+. Autorka cyklu publikacji dotyczących badań nad skutecznością polityki 

gospodarczej. Członkini rad naukowych International Conference on Applied Business and Economics i European Research Studies Journal. 

Prowadzi wykłady w ośrodkach akademickich w Wielkiej Brytanii, Grecji i we Włoszech. Od 2019 roku jest Zastępcą Prezydenta Miasta Radomia. 

 



 



 

Kwiecień 2021  

Przedsiębiorcza Kobieta, Mgr Karolina Adamczyk 

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu oraz Studenckie Forum Business Centre Club, w dniu 18 kwietnia 2021 roku o godzinie 18. 00 

zorganizowała  spotkanie z mgr Karoliną Adamczyk w cyklu wydarzeń pod tytułem, Kobieta Przedsiębiorcza. Wydarzenie ma charakter otwarty, 

którego celem jest spotkanie młodych ludzi w przestrzeni przedsiębiorczości, budzenie i rozwijanie kreatywnego myślenia, doświadczanie świata 

w sposób aktywny, pozytywny i otwarty. Karolina Adamczyk - od ponad 8 lat współpracuje z Ambasadą USA w Warszawie, jako koordynator 

radomskiego Centrum Kultury i Informacji American Corner. Absolwentka programu IV LP International Visitor Leadership Program w zakresie 

Dyplomacja Publiczna sponsorowanego przez Amerykański Departament Stanu. Dyrektor organizacyjna ogólnopolskiego festiwalu filmowego 

Kameralne Lato. Członkini Stowarzyszenia FILMFORUM oraz stowarzyszenia zrzeszającego absolwentów amerykańskich programów 

stypendialnych Stowarzyszenie Alumni. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z siedzibą w Warszawie (kulturoznawstwo/media) 

oraz Uniwersytetu Zachodniej Szkocji ( licencjat w dziedzinie mediów, stypendium Student Award Agency Scotland). Absolwentka Europejskiej 

Akademii Dyplomacji (spec. służba zagraniczna). Organizatorka serii konferencji motywacyjnych: PIM: PASJA, INSPIRACJA, MOTYWACJA 

skierowanych do lokalnej młodzieży i młodych przedsiębiorców, inicjatorka programu edukacyjnego Build Bridges not Fences wspomagającego 

polską, ukraińską i romską młodzież, a także wielu koncertów i programów edukacyjnych. Manager i animator kultury, trenerka medialna. 

Prywatnie miłośniczka i posiadaczka (niezliczonej ilości) owczarków niemieckich. Obszary działania: dyplomacja publiczna, media, kultura i 

sztuka. 

 

 



 



Maj 2021 

Warsztaty: Uzdrawianie zespołów – psychologia czy zarządzanie? 

W dniu 7 maja 2021 w Wyższej Szkole Handlowej odbył się warsztat na temat: Uzdrawianie zespołów – psychologia czy zarządzanie?. Warsztat 

poprowadziła Pani Aneta Montano, MBA przeprowadzała dwugodzinny warsztat pod tytułem Głównym celem warsztatu było zaznajomienie 

studentów WSH w Radomiu z filozofią przywództwa służebnego (ang. Servant Leadership). Prelegentka wskazała, iż Servant Leadership, zostało 

pierwszy raz sformułowane przez Roberta K. Greenleafa w jego eseju z 1970 roku Sługa jako przywódca, w którym przedstawił szereg ideałów, 

wartości i filozofii dotyczących stawiania na pierwszym miejscu w organizacjach służby ludziom i klientom. Robert Greenleaf pisał: Służebny 

przywódca jest przede wszystkim sługą. Wszystko zaczyna się od naturalnego, silnego pragnienia służenia. Z niego dopiero rodzi się świadoma 

decyzja, by przewodzić. Różnicę dostrzeżesz w naturalnej trosce lidera, który chce upewnić się, że zaspokajane są potrzeby innych osób, jest to dla 

niego priorytet. Najlepszym testem, prawdziwym wyzwaniem dla liderów jest sprawdzenie: Czy ludzie, których prowadzę – rozwijają się? Czy moja 

postawa sprawia, że stają się zdrowsi, mądrzejsi, bardziej autonomiczni i czy prawdopodobne jest, że sami staną się sługami? Jak moje 

przywództwo wpływa na tych najmniej uprzywilejowanych ludzi w społeczeństwie? Czy takie osoby skorzystają na mojej postawie albo – 

przynajmniej – ich sytuacja się nie pogorszy? 

Pani Montano zaakcentowała, że pojęcie przywództwa służebnego staje się coraz bardziej popularne nie tylko w dyskusji akademickiej, ale także 

w rzeczywistości biznesowej. Zmieniające się warunki ekonomiczne, społeczne i kulturowe, niepewność świata VUCA wymagają od organizacji 

oraz managerów zmiany w podejściu do ludzi. Często podejmowanym tematem jest kryzys zarządzania, wydaje się zatem, że przyczyną jest 

potrzeba świeższego podejścia oraz szukanie alternatywy dla dawnego modelu. Servant Leadserhip może być rozwiązaniem dla wielu korporacji, 

gdyż już dzisiaj 25% firm z czołówki Fortune 100, jasno deklaruje Servanr Leadership jako swoją wybraną metodę zarządzania. 

Przywódcy służebni:  są najlepszymi graczami zespołowymi, a ich działania i cele wykraczają poza własne potrzeby i pragnienia bo obejmują 

zespół, klientów, organizacje i świat; hojnie dzielą się swoim wpływem i oferują ludziom autonomię; budują płaskie struktury, aby zbliżyć liderów 

do klientów i do zespołów; kierują organizacjami zwinnie, lekko, bez przymusów; budują szczere i autentyczne relacje z zespołami; dbają o zdrowe 

relacje również pomiędzy zespołami; osiągają wszystkie cele, też te misyjne z korzyścią dla każdej ze stron: klientów, zespołów, liderów i 

organizacji. Dodatkowo Pani Aneta Montano, zwróciła uwagę na to, że w wielu badaniach przywództwa, prowadzonych przez ostatnie 8 lat, 

odkryto pozytywne korelacje tego stylu przywódczego z takimi wartościami jak: 

 zaangażowanie w pracę, 

 skuteczność, 

 satysfakcja, 



 innowacyjne myślenie, 

 zaangażowanie w życie organizacji, 

 zaufanie, 

 dopasowanie talentów osoby do pracy, którą wykonuje, 

 identyfikacja osoby z kulturą organizacji, 

 jakość współpracy liderów z zespołami i zespołów z liderami, 

 równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, 

 wzrost ilości postaw pro-obywatelskich i prospołecznych. 

 

Studentów zainteresowała informacja, iż rola servant leadera to jedna z najważniejszych ról Scrum Mastera (Agile). Scrum Master nie opiera się 

na realizowaniu własnej potrzeby władzy lub wpływu, lecz na współdziałaniu. W myśl idei przywództwa służebnego pomoc i wsparcie dla 

współpracowników są dla niego najważniejsze. Dowiedzieliśmy się także, że Scrum Master musi reprezentować 8 postaw opisanych poniżej: 

Służebny przywódca - skupia się na potrzebach członków zespołu i tych, którym ten zespół służy, mając na celu osiąganie rezultatów zgodnych z 

wartościami, zasadami i celami organizacji. 

Facylitator - tworzy warunki i ramy umożliwiające Zespołowi Scrumowemu współpracę. 

Coach - pracuje z indywidualnymi osobami nad ich nastawieniem i zachowaniem, z zespołem nad procesem ciągłego usprawniania oraz z 

organizacją ucząc ją prawdziwej współpracy z Zespołem Scrumowym. 

Menedżer- odpowiedzialny za zarządzanie przeszkodami, eliminowanie marnotrawstwa, zarządzanie procesem wytwórczym oraz kondycją 

zespołu, ramami samoorganizacji i kulturą.  

Mentor- przekazuje zespołowi swoją wiedzę i doświadczenia związane ze zwinnością. 

Nauczyciel - który upewnia się, że Scrum i powiązane metody są zrozumiałe i wcielane w życie. 

Osoba usuwająca przeszkody - skupiona na rozwiązywaniu problemów blokujących postępy pracy zespołu, mająca na uwadze samoorganizacyjne 

umiejętności Zespołu Deweloperskiego. 

Agent zmiany - tworzący kulturę organizacyjną, w której Zespół Scrumowy może się rozwijać. 



W podsumowaniu, należy stwierdzić ze przywództwo służebne zaczyna się w miejscu osobistej i dobrowolnej decyzji lidera, aby najpierw służyć 

innym. Transformacja w Servant Lidera to osobisty, trudny proces dla odważnych liderów, ponieważ w dużej mierze środowisko biznesowe może 

nie wykazywać gotowości na pełną akceptację takiego modelu zarządzania. Jednak bez wybitnych i zaangażowanych jednostek, nie nadejdzie 

żadna znacząca zmiana w przywództwie. 

 

Warsztaty z zakresu budowania marki osobistej i marki przedsiębiorstwa, 

Prowadząca mgr Anna Słopiecka 



 

 

 



17 listopada 2020, Marka Osobista – czym jest i jak ją budować? Strategia i narzędzia budowania marki osobistej 

18 grudnia 2020, Strategia budowania wizerunku marki przedsiębiorstwa, 

24 kwietnia 2020, Wizerunek wewnętrzny i spójność komunikacji w organizacji, 

 

mgr Alina Maria Basak, socjolog, specjalista w zakresie przedsiębiorczości, coach 

20 kwietnia 2021 Coaching jako instrument rozwoju zawodowego 

9 maja 2021 Narzędzia coachingowe rozwijające kompetencje 

14 maja 2021 Informacja zwrotna a motywacja, 

21 maja 2021 Informacja zwrotna a motywacja, 

 

Maj - Czerwiec 2021 

Cykl warsztatów na temat zarządzania i przedsiębiorczości, coachingu 

dr Mirosław Szpakowski, MBA,  

4 maja 2021 Model zarządzania na wybranym przykładzie,    

4 czerwca 2021 Współczesne wyzwania w zarządzaniu placówkami oświatowymi, 

7 czerwca 2021 Kompetencje menedżera placówki pomocy psychologicznej - pedagogicznej, 

8 czerwca, Nowoczesne metody zarządzania organizacją, 

 

 



 



 



 



Podjęte działania cykliczne przez SF BCC będą kontynuowane w roku akademickim 2021/2022. 

 

Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski  

Opiekun SF BCC z ramienia WSH 

 

Radom, dnia 12 czerwca 2021 

 


