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Z Nelą Szadkowską absolwentką Zarządzania 
Instytucjami Artystycznymi (2013/2016), która 
trakcie studiów wyjechała na Erasmusa do Paryża 
oraz wygrała program stypendialny na staże 
zagraniczne i odbyła miesięczną praktykę 
zawodową w Macedonii rozmawia doktorantka 
Marta Nowicka: 
 
 
M.N.: Jak trafiłaś na nasze studia? Skąd pomysł 
wyboru Zarządzanie instytucjami artystycznymi? 

N.Sz.: Mam mocno artystyczne korzenie. Większość członków mojej rodziny 
skończyła szkoły artystyczne, dlatego zainteresowanie kulturą i sztuką nastąpiło w 
moim przypadku naturalnie. 
W przeciwieństwie do pozostałych członków rodziny nie wyróżniałam się jednak 
ponadprzeciętnym zdolnościami manualnymi, za to od dziecka lubiłam teatr i 
udzielałam się w samorządach szkolnych.  Zarządzanie instytucjami artystycznymi 
wydało mi się idealnym rozwiązaniem dla kogoś, kto chciałby rozwinąć swoją wiedzę 
z zakresu szeroko pojętej kultury, a jednocześnie nabyć kompetencje do sprawnego 
zarządzania nią.  
 
 
M.N.: Mija rok od zakończenia naszych studiów. Coś się zmieniło w ich trakcie i 
w ciągu ostatniego roku? 
N.Sz.: Przede wszystkim zdobyłam naprawdę gruntowną wiedzę z podstaw historii 
sztuki, filmu, wiedzy o teatrze, a także rozwijałam swoje umiejętności językowe. 
Przekonałam się o tym niejednokrotnie podczas moich staży oraz prowadząc 
rozmowy z przedstawicielami różnych sektorów kultury. Oczywiście studia to jedno, 
ważne też jest zdobywanie doświadczenia na praktykach czy wolontariatach, a także 
rozwijanie swoich zainteresowań we własnym zakresie.  
Dzięki studiom licencjackim udało mi się również wyjechać na Erasmusa do Paryża i 
podciągnąć z francuskiego. Jeśli jednak miałoby stanowić to inspirację dla młodszych 
roczników ZIA, radzę naprawdę dobrze znać francuski PRZED wyjazdem (śmiech). 
 
M.N.:  Jak dalej rozwijają się Twoje pasje zawodowe? 
N.Sz.: Zdecydowałam się na studia magisterskie z zakresu Zarządzania Kulturą i 
mediami na Uniwersytecie Jagiellońskim. Muszę przyznać, że mimo wybrania 
specjalności pod nazwą kultura współczesna odczuwam spory niedosyt przedmiotów 
związanych z kulturą, a zdobywana aktualnie wiedza w dużej mierze pokrywa się z 
tą, którą zdobyłam na pierwszym stopniu. Brakuje mi również zajęć z praktykami, 
którzy dzięki swojemu doświadczeniu  potrafią zwrócić uwagę studentów na kwestie, 
z którymi przyjdzie im się kiedyś zmierzyć w życiu zawodowym.  Atutem jest jednak 
duży nacisk kładziony na przedmioty związane z zarządzaniem, czego z kolei 
brakowało mi podczas studiów licencjackich. W związku  studia magisterskie 
stanowią ich dobre dopełnienie. 
 



M.N.: W trakcie studiowania ZIA wygrałaś program stypendialny naszego 
kierunku i wyjechałaś na rok do... Macedonii! Jaka była Twoja reakcja, gdy 
dostałaś się na staż do całkowicie obcego kraju? Nie bałaś się wyjechać? 
N.Sz.: Byłam zachwycona! Mimo, że Macedonia nie jest drogim krajem, to niestety 
bez stypendium nie mogłabym sobie pozwolić na miesięczny wyjazd za granicę w 
celu odbycia praktyki. W dodatku od zawsze marzyłam o podróży na Bałkany, które 
wydawały mi się niezwykle ciekawym i przyjaznym regionem Europy. 
 
M.N.: Jak wyglądał ten program? Nie znasz macedońskiego, prawda? Jak sobie 
radziłaś? 
N.Sz.: Nie znam macedońskiego, ale to nie był absolutnie żaden problem. Wszyscy, 
z którymi współpracowałam, i których poznałam na miejscu świetnie mówili po 
angielsku.  Wynika to na pewno po części z faktu, że Macedonia zmaga się z 
wieloma problemami i często jedyną szansą na zdobycie dobrego zatrudnienia  jest 
wyjazd za granicę. Dlatego już bardzo młodzi ludzie przywiązują dużą wagę do nauki 
języków obcych. Poza tym macedoński należy do  języków słowiańskich. Co prawda 
rozszyfrowanie cyrylicy zajęło mi trochę czasu, ale sporo wyrażeń można było łatwo 
zrozumieć. Podczas stażu pracowałam jednocześnie w dwóch instytucjach. 
 Pierwsza z nich to Centrum Kultury Esperanza, gdzie pomagałam Robertowi 
Alagjozovskiemu  przy bieżących wydarzeniach organizowanych przez Centrum 
(warsztaty z artystami, spotkania autorskie). Natomiast druga z instytucji to galeria 
sztuki współczesnej Serious Interest Agency prowadzona przez małżeństwo Nadę 
Prlją i Daniela Serafimovskiego. Tam z kolei pomagałam przy pracach związanych z 
przygotowaniem do wyjazdu na biennale sztuki współczesnej w Wiedniu – Vienna 
Contemporary. 
 
M.N.: Co było najtrudniejsze? 
N.Sz.: Podczas wyjazdu spotkały mnie dwie trudności. Pierwsza z nich była 
związana z brakiem umiejętności technicznych. Sporą część prac związanych z 
przygotowaniem galerii do biennale musiałam bowiem wykonać w programie 
InDesign, którego wcześniej nie znałam. Nie takie proste okazało się również 
edytowanie strony internetowej w platformie Wordpress. Drugi kryzys był związany z 
serią trzęsień ziemi, które miały miejsce w Macedonii właśnie podczas mojego 
pobytu. Jeden z nich był na tyle silny i odczuwalny, że proponowano mi nawet 
przerwanie stażu i powrót do Polski. Na szczęście zdecydowałam się przeczekać 
tych kilka niespokojnych nocy, dzięki czemu nawiązałam przyjazne stosunki z 
rodziną ambasadora Polski w Macedonii, który postanowił mnie ugościć w swoim 
domu. Poza tym mam naprawdę same dobre wspomnienia. 
 
M.N.: Twoje najciekawsze wspomnienie z wyjazdu? 
N.Sz.: Ciężko wymienić jedno. Ostatnie pięć dni pozwolono mi przeznaczyć na 
podróże, więc codziennie wybierałam inną miejscowość oddaloną o kilka godzin 
jazdy autobusem od Skopje, aby zwiedzić jak najwięcej. Przepiękne krajobrazy, 
pyszne jedzenie, przemili ludzie. Ale w Skopje też nie mogłam narzekać na brak 
rozrywki. Zadbano o to, abym się nie nudziła. Prowadzący Serious Interest Agency 
zabierali mnie na różnego typu spotkania towarzyskie, dzięki czemu lepiej mogłam 
się przyjrzeć kulturze bałkańskiej. Dobrze wspominam też pobyt w Teatrze 
Narodowym na sztuce „Przerwana Odyseja” w reżyserii Jacka Głomba. Tematem był 
exodus greckich i macedońskich dzieci wywiezionych do Polski pod koniec lat 40. w 



wyniku wojny domowej w Grecji. Co ciekawe, nigdy wcześniej nie słyszałam o 
macedońskich uchodźcach w Polsce, a wielu z nich osiedliło się na stałe na Śląsku.  
 
M.N.: Były jakieś nietypowe sytuacje związane z różnicami kulturowymi? 
N.Sz.: Tak, jedna szczególnie zapadła mi w pamięć. Miało to miejsce podczas 
wycieczki do malutkiej miejscowości Kratovo. Czekając na busa, który miał mnie 
zawieźć z powrotem do Skopje zapytałam kilku ludzi czy gdzieś w pobliżu znajduje 
się toaleta. Kiedy okazało się, że nie, jeden pan otworzył drzwi do swojego 
samochodu i sugerował, żebym wsiadła. Oczywiście grzecznie odmówiłam, ale 
wtedy jakaś młoda dziewczyna powiedziała do mnie po angielsku, że mam się nie 
bać i pojedzie ze mną. Przemiły Macedończyk zawiózł nas do swojego mieszkania, 
gdzie skorzystałam z toalety i odwiózł na dworzec. Do tej pory nigdzie nie spotkałam 
się taką życzliwością. 
 
M.N.: Wyjechałabyś ponownie? 
N.Sz.: Bez dwóch zdań! Szczerze mówiąc tak tęsknię za Macedonią, że już planuję 
kolejny wyjazd, tym razem jedynie w celach turystycznych. 
 
M.N.: Co chciałabyś powiedzieć studentom albo kandydatom na nasze studia? 
N.Sz.: Byłam pierwszym rocznikiem Zarządzania instytucjami artystycznymi, w 
związku z czym wiele rzeczy było na nas sprawdzane. Mimo tego zdecydowałabym 
się na te studia raz jeszcze. Jestem pewna, że młodsze roczniki mają już 
udoskonalony program. Młodszym kolegom radzę być aktywnym również poza 
uczelnią, bowiem nie są to studia, które pozwalają na zdobycie konkretnego zawodu, 
otwierają jednak wiele dróg zawodowych. Ważne jest zdobywanie doświadczenia i 
nawiązywanie kontaktów. Połączenie to może skutkować pracą zawodową, która 
będzie jednocześnie naszą pasją, a myślę, że jest to całkiem istotna kwestia w życiu. 

 
Rozmawiała: doktorantka Marta Nowicka 


