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Seminarium naukowe „Zarządzanie w sporcie”
Seminar „Sports Management”
Od dawien dawna powszechnie wiadomo, że sport to zdrowie. Studenckie Koło Naukowe Menedżerów TOP MANAGER postanowiło zatem zażyć trochę sportu i 25 lutego 2014 r. w budynku Biblioteki Głównej UPH w Siedlcach
zorganizowało Seminarium Naukowe „Zarządzanie w sporcie”. Seminarium dotyczyło tematyki bardzo ciekawej, ale równocześnie bardzo rzadko poruszanej
na seminariach i konferencjach naukowych. Uczestniczyli w nim m.in. studenci
i przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej naszej uczelni. Spotkanie prowadzili członkowie koła – Katarzyna Ochnik i Piotr Arczewski.
Seminarium uroczyście otworzył Prodziekan ds. Studenckich dr Paweł
Krawczyk. Następnie Agnieszka Kołodziejczyk przedstawiła zgromadzonym
gościom prezentację dotyczącą działalności Koła Top Manager.
Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia zaproszonych gości.
Pierwszą prelekcję pt. „Między misją a komercją. Efektywne zarządzanie obiektem rekreacyjno-sportowym" wygłosił Pan Arkadiusz Kasznia – politolog, menedżer sportu, Poseł na Sejm RP IV kadencji, współzałożyciel i pierwszy prezes Łukowskiego Klubu Sportowego "Orlęta Łuków", do 2008 prezes Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, do ubiegłego roku prezes Fundacji Piłkarstwa Polskiego, pomysłodawca Fundacji Polskiego Piłkarstwa Młodzieżowego.
Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Majerek – niekwestionowana
ikona klubu piłki ręcznej MKS Selgros Lublin, którego dziś jest kapitanem, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, według magazynu Handball Polska najlepsza polska prawoskrzydłowa pierwszej dekady XXI wieku. Pani Małgorzata
Majerek opowiedziała zgromadzonym o swojej karierze sportowej i klubie oraz
podkreśliła, że pieniądze nie zawsze przekładają się na sukcesy sportowców,
najważniejszy jest talent, atmosfera w drużynie i zapał do sportowej walki.
Z kolei Pan Daniel Purzycki – trener MKP Pogoń Siedlce, przedstawił,
jak wygląda zarządzanie klubem sportowym w Polsce i za granicą.
Ostatnim prelegentem był Pan Daniel Płudowski – MKP Pogoń Siedlce,
który w swoim wystąpieniu odpowiedział na pytanie „Czy marketing sportowy
się opłaca?” i porównał działania marketingowe polskich i europejskich klubów
piłkarskich.
Prelegenci spisali się na medal. Na finiszu spotkania Przewodnicząca
Koła Top Manager Patrycja Rucińska wraz z Opiekunem Koła mgr. Bartłomiejem Suchodolskim wręczyli zaproszonym gościom podziękowania i drobne
upominki.
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Seminarium zakończyło się żywą dyskusją, momentami przypominającą
zmagania sportowców na boisku. Na szczęście nie było żadnych fauli i żółtych
kartek. Seminarium pokazało, że aby odnieść sukces sportowy, nie wystarczy
samo uprawianie sportu, ważne jest także odpowiednie zarządzanie karierą
sportowców, klubami oraz infrastrukturą sportową. Spotkanie z pewnością nie
tylko dostarczyło uczestnikom różnych ciekawostek sportowych, ale również
przyczyniło się do wytworzenia mnóstwa endorfin, których działanie zdradziły
uśmiechy na twarzach wszystkich słuchaczy.
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