
 

 

Collegium Humanum - Executive MBA 

Przywództwo i Coaching  – 1 i 2 edycja 

 

Mini wywiad z Małgorzatą Gruszką, Absolwentką 1 edycji studiów: 

 

1. Z jakiego powodu wybrałeś właśnie te studia? 

 

Poszukując odpowiedniej uczelni z programem EMBA natknęłam się na reklamę tego 

właśnie kierunku (z rozszerzeniem o nowoczesne przywództwo i coaching) kiedy 

zapoznałam się z oferta do końca i miałam wrażenie jakby cały ten program został 

skrojony specjalnie dla mnie. Nie zastanawiałam się dłużej ani chwili tylko od razu 

podjęłam decyzję o zapisaniu się na te waśnie studia. 

 

2. Jakie miałeś założenia na początku studiów, a co finalnie otrzymałeś na koniec 

programu? 

 

Na początku trochę się obawiałam, że w programie będzie nadmiar teorii, mówiąc 

kolokwialnie „do wykucia”, przerażał mnie też fakt studiowania online. To co się 

zadziało od pierwszego dnia zajęć można śmiało nazwać magią ☺ , którą zaczarowała 

nas wszystkich wspaniała twórczyni tego kierunku Magda Żmijewska, a kolejni 

wspaniali wykładowcy tylko tą magię podsycali. 

W moim przypadku ten program nie ma końca i wciąż trwa. Zdobyta wiedza i inspiracja 

do działań otwiera kolejne drzwi możliwości a apetyt na więcej wcale nie maleje. 

 

3. Jak oceniasz program jako całość? 

Na 6 ! Choć skala liczbowa to za mało by ocenić ten program. 

Cały program jest tak bogato opracowany, że mógłby trwać zdecydowanie dłużej. 

 

4. Z perspektywy Absolwenta, jakie atuty programu Przywództwo i Coaching mógłbyś 

wyróżnić? 

 

Dla mnie największym atutem stych studiów jest możliwość czerpania wiedzy i 

inspiracji do rozwoju lidera w nowoczesnej odsłonie, budowania swojej kariery na 



 
fundamencie talentów, mocnych stron i zdobytej wiedzy o możliwości wykorzystania 

pokładów energii życiowej, którą wszyscy posiadamy ale nie wszyscy wiem jak ją 

wykorzystywać. 

 

5. Jaki Wykładowca zapadł Ci szczególnie w pamięć? 

 

Oczywiście wszyscy wykładowcy na swój sposób zostają już w mojej głowie, jednakże 

na wyróżnienie i miejsce na zawsze również w moim sercu i głowie zostajesz Ty Magdo 

(love you ☺) 

 

6. Który z tematów/zagadnień był dla Ciebie najbardziej interesujący? 

 

Wszystkie były intersujące. 

 

7. Co było dla Ciebie inspiracją podczas programu? 

 

Największą inspirację czerpałam od ludzi, których poznałam w trakcie tych studiów. 

Magia, o której wspomniałam to niesamowite zjawisko nawiązania przyjaźni w trakcie 

zajęć prowadzonych w systemie on line. W ciągu 10 miesięcznego programu 

widzieliśmy się tylko na kamerkach i tylko w określonym czasie, a mimo tego wszyscy 

od samego początku nawiązaliśmy fantastyczną relację. Kiedy po tych 10 miesiącach 

spotkaliśmy się po raz pierwszy na żywo z okazji uroczystej Graduacji, mieliśmy 

wrażenie jakbyśmy znali się od zawsze i nie mogliśmy (nie chcieliśmy) wcale się rozstać. 

No i wcale się nie rozstaliśmy ☺. Nasza przyjaźń wciąż trwa, choć jesteśmy z rożnych 

stron Polski, ale czasem udaje się nam nawet zorganizować spotkanie w realu. 

Stale jesteśmy aktywni na grupie online , gdzie dzielimy się zarówno naszymi sukcesami 

zawodowymi, jak i życiem prywatnym oraz w potrzebie wspieramy i w dalszym ciągu 

inspirujemy do działania. 

Skracając, moja odpowiedź brzmi: 

Moją największą inspiracją podczas programu byli poznani ludzie. 

 

8. Co była dla Ciebie nowe w tym programie? 

 

Wiele tematów było mi już wcześniej znane, ale teraz zostały przekazane w 

odpowiedni sposób przez praktyków z ogromnym doświadczeniem, co też dało inne 

światło i zrozumienie tematu. 

 

9. Program bardzo mocno promuje coachingowy styl zarządzania, co sądzisz o tym stylu 

współpracy z ludźmi? 

 



 
Moim zdaniem Świat byłby lepszy, ludzie byliby szczęśliwsi gdyby  każdy 

lider/przywódca używał choćby ułamek takiego stylu zarządzania. 

 

10. Czy zdecydujesz się w najbliższym czasie zrobić certyfikowany, pełnowymiarowy 

(minimum 60 godzin) program rozwijający umiejętności coachingowe lidera, na 

przykład program Academy of Execuive Coaching – Praktyk Executive Coachingu? 

 

Szczerze powiem, że w chwili obecnej planuję tak wiele nowych projektów 

zawodowych, płynąc wciąż na fali inspiracji, że nie czuję jeszcze takiej potrzeby, ale z 

pewnością będę nadal chciała się rozwijać w tym kierunku. 

 

11. Co przeniosłeś bezpośrednio na grunt swojej pracy? 

 

Wiele i każdego dnia staram się wykorzystywać w pracy zdobytą wiedzę. 

 

12. Jak wzbogaciły Cię te studia nie tylko z perspektywy zawodowej? 

 

Uświadomiłam sobie jaką posiadam moc. Studia te spowodowały uwolnienie 

nagromadzonej energii i wiedzy i odważne realizowanie celów, które wcześniej 

pozostawały w sferze marzeń (głównie z uwagi na lęk przed odrzuceniem). 

Gdybym miała określić w tym kontekście jednym słowem co jest moim największym 

bogactwem po tym programie studiów to jest to słowo: ODWAGA. 

 

13. Z jakiego powodu mógłbyś zarekomendować te studia innym liderom? 

 

Patrz wyżej ☺ 

 

14. Jaki moment podczas studiów był dla Ciebie najważniejszy? Z jakiego powodu właśnie 

ten?  

 

Chyba wykłady i ćwiczenia (w grupach ) z własnego coachingu czyli ja widziana oczami 

moich kolegów/koleżanek.  

To właśnie dzięki tym ćwiczeniom zrozumiałam, że czas odważnie iść przez swoje 

zawodowe życie. 

 

15. Komu polecałbyś te studia? 

 

Wszystkim tym, którzy poszukują własnej ścieżki zawodowej opartej na wartościach i 

nowoczesnym stylu zarządzania. 

 

Serdecznie dziękuję za chwilę wartościowej refleksji! 



 
Bo świat potrzebuje takich Liderów jak TY😊 

Magda Żmijewska, Executive Coach PCC ICF, AoEC, ECPC 


