Na początek prosimy o kilka słów o sobie.
Dzień dobry, nazywam się Kaja SznajdrowiczKręcichwost, urodziłam się i mieszkam w
Jeleniej Górze. Jestem absolwentką Technikum
Hotelarskiego, uzyskałam także tytuł magistra
w dziedzinie turystyki i rekreacji na Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
skończyłam również studia podyplomowe o
kierunku Studia Menedżerskie. Od 2016 roku
piastuję stanowisko Dyrektora Zarządzającego
w Stowarzyszeniu Bieg Piastów. Prywatnie moją pasją są podróże oraz sporty ekstremalne.
Jakie są Pani zainteresowania? o lubi Pani robić w wolnym czasie?
Odkąd zdałam maturę bardzo dużo podróżuję po całym świecie. Czerpię dużo satysfakcji z
odkrywanie nowych miejsc i poznawania świata. Dużą przyjemność sprawia mi samodzielnie
organizowanie wyjazdów. Moją największą przygodą była podróż autostopem do Pekinu przez
Rosję i Mongolię oraz wyprawa do Nowej Zelandii.
Jak wyglądała Pani ścieżka kariery w Stowarzyszeniu Bieg Piastów?
Moja przygoda z Biegiem Piastów zaczęła się w drugiej klasie Technikum, kiedy to Pani
Kazimiera Pitera, poszukiwała chętnych osób do pomocy przy organizacji Biegu Piastów. Nie
zastanawiając się dłużej, zgłosiłam się i tak zostałam wolontariuszem. Następnie przechodziłam
przez wszystkie szczeble kariery. Byłam asystentką prezesa Juliana Gozdowskiego,
kierownikiem do spraw logistyki, wicekomandorem, a obecnie jestem Dyrektorem i członkiem
zarządu Stowarzyszenia. Pracowałam przy organizacji Pucharu Świata w Biegach Narciarskich w
Szklarskiej Porębie w 2012 i 2014 roku, z czego jestem bardzo dumna i za co jestem bardzo
wdzięczna Panu Julianowi Gozdowskiemu, cieszę się, że obdarzył mnie takim zaufaniem.
Czym zajmuje się Stowarzyszenie Bieg Piastów i co to jest Bieg Piastów?
Stowarzyszenie Bieg Piastów głównie zajmuje się popularyzacją i rozwojem narciarstwa
biegowego. Cele te realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie zimowego Biegu
Piastów. Jest to najstarsza i największa w Polsce narciarska impreza masowa. Corocznie w
rywalizacji na Polanie Jakuszyckiej bierze udział ponad sześć tysięcy zawodników, z ponad 30.
krajów. Bieg Piastów jest jedyną w Polsce imprezą narciarstwa biegowego, która należy do
światowej Ligi Worldloppet zrzeszającej 20 najbardziej prestiżowych narciarskich biegów
masowych. Bieg Piastów odbywa się nieprzerwanie od 1976 roku, jest to impreza z ogromną
tradycją. W tym roku odbędzie się już 44. edycja.

Jaka jest Pani rola w firmie?

Moim głównym zadaniem jest współtworzenie oraz organizacja zawodów sportowych, nie tylko
narciarstwa biegowego, ale także biegowych, rowerowych i nordic walking. Na te działania
składa się także podejmowanie kluczowych decyzji, koordynacja wszystkich działań, zarządzanie
zespołem, wytyczanie strategii rozwoju oraz reprezentowanie firmy na zewnątrz.
Jak
zdobyte
szkolne
doświadczenie pomogło Pani
znaleźć się w tym miejscu i czy
jest Pani usatysfakcjonowana ze
zdobytej wiedzy podczas nauki w
technikum?
Podczas edukacji w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych
najważniejsze było to, że mogłam
rozwijać nie tylko kompetencje
twarde, ale i miękkie, które
kształtują naszą osobowość i
podstawę do dalszego kształcenia. Tę możliwości dawał udział w różnorodnych zajęciach
lekcyjnych, szeroki wachlarz zajęć dodatkowych oraz uczestnictwo w praktykach zawodowych.
Patrząc z perspektywy czasu to nauka w Hotelarzu bardzo mnie ukształtowała. Dzięki niej
nauczyłam się systematyczności, organizacji pracy, odpowiedzialności, kreatywnego myślenia, a
także bardzo życiowych, przyziemnych rzeczy takich jak zasady zdrowego odżywania,
gotowania, zasad savoir vivre’u, pisania urzędowych pism, sztuki prezentacji oraz wystąpień
publicznych. Wszystkie te umiejętności wykorzystuję do dzisiaj.
Gdybym miała jeszcze raz wybierać szkołę średnią, z pewnością dokonałabym tego samego
wyboru, nie tylko ze względu na zdobyte umiejętność i wiedzę, ale także ze względu na zawarte
przyjaźnie, które trwają do dziś.
Myślę, że technikum miało duży wpływ na ukształtowanie mojej przyszłości. Gdyby nie udział w
wolontariacie, nie miałabym możliwości organizacji największej imprezy narciarstwa biegowego
w Polsce.
Jakie wspomnienia ma Pani ze szkołą?
Bardzo mile wspominam lata spędzone w murach szkoły. Są zajęcia, które pamiętam do dziś, na
przykład wymagające, ale bardzo praktyczne zajęcia z hotelarstwa, z Panią Cymańską czy WOS,
prowadzony w bardzo nietuzinkowy sposób. Nie sposób nie wspomnieć o mojej cudownej
wychowawczyni Pani Ewie Steyer, która była nie tylko naszym najlepszym nauczycielem, ale i
przyjacielem. Super wspominam także lekcje z obsługi konsumenta, z wiedzy zdobytej na tych
zajęciach korzystam do dziś

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie do wywiadu i do zobaczenia na trasach Biegu Piastów.

