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Sprawozdanie Zarzàdu Stowarzyszenia Absolwentów
Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie za 2010 rok
I. Informacje organizacyjne
Stowarzyszenie Absolwentów Szko∏y G∏ównej Handlowej
w Warszawie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sàdowego
prowadzonego przez XX Wydzia∏ Gospodarczy Sàdu Rejonowego Sàdu Gospodarczego w Warszawie pod numerem
0000194828, posiada REGON 011180309.
Stowarzyszenie posiada osobowoÊç prawnà, jego organami
sà: Walne Zebranie, Zarzàd i Komisja Rewizyjna.
W dniu 14 czerwca 2010 roku odby∏o si´ Walne Zebranie
Stowarzyszenia, na którym dokonano zmian w Zarzàdzie.
Do 14 czerwca 2010 roku Zarzàd Stowarzyszenia dzia∏a∏
w nast´pujàcym sk∏adzie: prezes – Piotr Wachowiak, wiceprezesi: Krystyna Lewkowicz, Eliza Chilimoniuk-Przeêdziecka, Jan Rybak, skarbnik – Teresa Topolska, sekretarz – Joanna Beta, cz∏onkowie: Olga Biaduƒ, Bartosz Majewski.
Walne Zebranie Stowarzyszenia odwo∏a∏o z Zarzàdu Eliz´
Chilimoniuk-Przeêdzieckà oraz Joann´ Bet´. Do Zarzàdu
powo∏ano Danut´ Ciesió∏k´-Zubrzyckà, El˝biet´ Pliszek,
Janin´ Piotrowskà oraz Jaros∏awa ˚ulewskiego. Zarzàd powierzy∏ funkcj´ sekretarza Zarzàdu Oldze Biaduƒ.
Komisja Rewizyjna dzia∏a∏a w nast´pujàcym sk∏adzie:
przewodniczàca – Gra˝yna Chojnacka, wiceprzewodniczàcy –
Piotr Grzegorzewski, sekretarz – And˝elika Kuêniar, cz∏onkowie – Leon Rajca, Mieczys∏aw WrzeÊniak.
W 2010 r. odby∏o si´ 8 posiedzeƒ Zarzàdu Stowarzyszenia,
przyj´to 21 nowych cz∏onków.
W roku 2010 na skutek wy∏àczenia z eksploatacji budynku
F Stowarzyszenie zmieni∏o siedzib´. Aktualnà siedzibà jest
pokój 208 w budynku A.
II. Realizacja celów statutowych
Zgodnie ze statutem SA SGH realizowane sà nast´pujàce
cele:
1) utrzymywanie wi´zi z SGH;
2) reprezentowanie Êrodowiska absolwenckiego SGH;
3) kszta∏towanie wizerunku absolwenta SGH w Êrodowiskach pracodawców i w mediach;
4) wspieranie absolwentów SGH w uzyskiwaniu odpowiedniej pozycji zawodowej i rozwoju karier zawodowych;
5) tworzenie wi´zi kole˝eƒskiej pomi´dzy absolwentami
SGH, pomoc cz∏onkom Stowarzyszenia b´dàcym w trudnej
sytuacji ˝yciowej;
6) wspó∏dzia∏anie w piel´gnowaniu tradycji SGH i upowszechnianie jej dorobku;
7) wspieranie dzia∏aƒ Szko∏y w jej funkcjach statutowych.
Zarzàd SA SGH realizowa∏ cele statutowe, wykonujàc nast´pujàce zadania:
1. Realizowanie Strategii rozwoju SA SGH

W roku 2010 Zarzàd Stowarzyszenia prowadzi∏ dzia∏ania
majàce na celu realizacj´ Strategii rozwoju Stowarzyszenia
uchwalonej w roku 2008.
2. Wydawanie Miesi´cznika Stowarzyszenia Absolwentów SGH „Absolwent”
W roku 2010 ukaza∏o si´ 10 numerów Miesi´cznika Stowarzyszenia Absolwentów SGH „Absolwent”. W sk∏ad zespo∏u redakcyjnego wchodzà: redaktor naczelny – Piotr Wachowiak, redaktor prowadzàcy – Anna Matysiak, cz∏onkowie – Krystyna Lewkowicz, Olga Biaduƒ, Bartosz Majewski.
Miesi´cznik ukazuje si´ jako dodatek do „Gazety SGH” na
mocy porozumienia Stowarzyszenia z w∏adzami Szko∏y
G∏ównej Handlowej w Warszawie. W „Absolwencie” ukazujà
si´ wywiady z absolwentami Szko∏y G∏ównej Handlowej
w Warszawie, informacje o bie˝àcej dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, artyku∏y dotyczàce zagadnieƒ ekonomicznych ze szczególnym uwzgl´dnieniem rynku pracy oraz komentarze dotyczàce bie˝àcej sytuacji
gospodarczej.
Zarzàd Stowarzyszenia wielokrotnie apelowa∏ do absolwentów o dostarczanie materia∏ów i artyku∏ów do Miesi´cznika.
ÂciÊle z redakcjà wspó∏pracowa∏ p. Jan Rybak.
Jednym z g∏ównych celów wydawania „Absolwenta” jest
integracja absolwentów SGH i utrzymywanie sta∏ej wi´zi z tymi, którzy nie mogà bezpoÊrednio uczestniczyç w ˝yciu Stowarzyszenia i Uczelni. „Gazet´ SGH” wraz z dodatkiem „Absolwent” dostajà wszyscy cz∏onkowie Stowarzyszenia.
3. Udzia∏ cz∏onków Stowarzyszenia w wyk∏adach Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH
Na mocy porozumienia zawartego mi´dzy Stowarzyszeniem a Uniwersytetem Trzeciego Wieku cz∏onkowie Stowarzyszenia mogà nieodp∏atnie uczestniczyç w wyk∏adach Uniwersytetu, które odbywajà si´ w dwóch równoleg∏ych cyklach,
jako:
– tzw. wyk∏ady plenarne, na których dominuje tematyka nawiàzujàca do linii programowej SGH, tj. obejmujàca nauki
spo∏eczne i ekonomiczne, histori´, polityk´, prowadzone
g∏ównie przez profesorów SGH;
– cykl wyk∏adów o umownej nazwie KLUB W¸OSKI,
w którym dominuje tematyka kultury, sztuki, religioznawstwa,
starych cywilizacji oraz cykl przedstawiajàcy ˝yciorysy s∏awnych ludzi, w tym wybitnych Polaków.
Cz∏onkowie Stowarzyszenia w miar´ wolnych miejsc mogà
korzystaç równie˝ z innych imprez organizowanych przez
Uniwersytet Trzeciego Wieku. W 2010 r. wyk∏adach i imprezach UTW SGH uczestniczy∏a du˝a liczba cz∏onków Stowarzyszenia.
Dokoƒczenie na str. 2

Dokoƒczenie ze str. 1
4. Wydawanie Karty Absolwenta SGH
Stowarzyszenie we wspó∏pracy z SGH do lipca 2010 r. wydawa∏o Kart´ Absolwenta SGH. Otrzyma∏o jà ok. 30 absolwentów. Zosta∏ wzbogacony program rabatowy. Zarzàd podpisa∏ porozumienie z w∏adzami Uczelni dotyczàce zasad korzystania z Karty Absolwenta od 1 lipca 2010 r.
5. Udzia∏ w zorganizowaniu uroczystoÊci wr´czenia dyplomów licencjata i magistra absolwentom SGH
Zarzàd Stowarzyszenia uczestniczy∏ w zorganizowaniu uroczystoÊci wr´czenia dyplomów licencjata i magistra absolwentom SGH. Podczas uroczystoÊci Prezes Stowarzyszenia
przedstawi∏ dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia.
6. Utrzymywanie kontaktów z w∏adzami Uczelni
W roku 2010 r. Prezes Stowarzyszenia uczestniczy∏ we
wszystkich posiedzeniach Senatu SGH, p. Jan Rybak uczestniczy∏ w posiedzeniach Rady Bibliotecznej SGH.
7. Kontynuowanie prac dotyczàcych wydania II tomu
„Ksi´gi SGH”
W roku 2010 kontynuowano prace nad wydaniem II tomu
„Ksi´gi SGH”. Osobà odpowiedzialnà za koordynacje prac
jest p. Krystyna Lewkowicz. Odby∏o si´ spotkanie z p. W∏odzimierzem Ulickim – wydawcà II tomu „Ksi´gi SGH”, na
którym omówiono dalsze zasady wspó∏pracy.
8. Modernizacja strony internetowej SGH
W roku 2010 rozpocz´to prac´ nad modernizacjà strony internetowej Stowarzyszenia. Stworzono program funkcjonalny
strony. Za realizacj´ tego zadania by∏ odpowiedzialny p. Bartosz Majewski.
9. Wspó∏praca z Korporacjà HZ
W roku 2010 Zarzàd nawiàza∏ wspó∏prac´ z Korporacjà HZ.
Odby∏o si´ kilka spotkaƒ przedstawicieli Zarzàdu obu Stowarzyszeƒ, na którym omawiano zasady wspó∏pracy.

10. Wspó∏praca ze stowarzyszeniami absolwentów uczelni ekonomicznych
W roku 2010 nawiàzano wspó∏prac´ ze stowarzyszeniami
absolwentów uczelni ekonomicznych, zmierzajàcà do zawarcia porozumienia na temat zasad wspó∏pracy.
11. Zjazd cz∏onków Stowarzyszenia
W roku 2010 rozpocz´to przygotowania organizacji
Zjazdu Cz∏onków Stowarzyszenia z okazji 100-lecia istnienia Stowarzyszenia. Opracowano wst´pnà koncepcj´
Zjazdu.
12. Spotkanie noworoczne
W styczniu 2010 roku zorganizowano spotkanie noworoczne cz∏onków Stowarzyszenia, w którym uczestniczy∏o ok. 40
osób. W spotkaniu uczestniczy∏a prof. Anna Karmaƒska – prorektor SGH.
13. Zbieranie pamiàtek oraz ksià˝ek dla Biblioteki SGH
W roku 2010 kontynuowano akcj´ zbierania pamiàtek
i ksià˝ek dla Biblioteki SGH. Akcje koordynowa∏ p. Jan Rybak.
14. Ambasador SGH
W roku 2010 Zarzàd omawia∏ sposób wdro˝enia programu
Ambasador SGH. Osobà odpowiedzialnà za program by∏a Olga Biaduƒ.
15. Udzia∏ w uroczystoÊciach pogrzebowych cz∏onków
Stowarzyszenia
W roku 2010 cz∏onkowie Zarzàdu uczestniczyli w uroczystoÊciach pogrzebowych cz∏onków Stowarzyszenia.
III. Wyniki finansowe SW SGH
Wyniki finansowe Stowarzyszenia zostanà przedstawione
na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia. Tekst niniejszego
Sprawozdania zosta∏ przyj´ty uchwa∏à Nr 20/2011 Zarzàdu
SA SGH z dnia 21 marca 2011 roku.

Konsument w kryzysie – perspektywa psychologiczna
Ludzie ˝yjàcy w czasach kryzysu muszà sobie radziç. Ich
zachowania mogà albo pomóc gospodarce szybciej wróciç do
równowagi, albo wr´cz przeciwne – jeszcze bardziej jà pogrà˝ajà. W sytuacji kryzysu du˝ym problemem jest równie˝ spadek wzajemnego zaufania instytucji finansowych i konsumentów.

Zachowania pogrà˝ajàce gospodark´ w kryzysie
To, jak jest postrzegany przez spo∏eczeƒstwo kryzys finansowy, zale˝y od mediów – wielkiej si∏y docierajàcej do prawie ka˝dego cz∏owieka. To, jak media przedstawià sytuacj´,
wp∏ynie na postawy i zachowania ludzi. Wa˝ne miejsce odgrywa tu heurystyka dost´pnoÊci, która zasadniczo opiera si´
na stwierdzeniu, ˝e „je˝eli myÊlisz o czymÊ, to znaczy, ˝e jest
to wa˝ne”. W zniekszta∏ceniu tym ludzie opierajà swoje
przewidywania odnoÊnie cz´stoÊci wyst´powania zjawisk na
tym, jak ∏atwo potrafià przypomnieç sobie konkretny przyk∏ad danego zjawiska. W swoich sàdach bazujà przede
wszystkim na tym, co pami´tajà, a nie na kompletnych danych. JeÊli do ludzi b´dà dociera∏y tylko z∏e informacje ze
Êwiata, to b´dà oni podejmowaç takie decyzje, by ratowaç

2

Studentka studiów magisterskich
SGH na kierunku finanse i rachunkowoÊç oraz studiów magisterskich
na Wydziale Psychologii UW. Absolwentka studiów licencjackich SGH
na kierunku finanse i rachunkowoÊç,
specjalnoÊç Rynki finansowe. Jej zainteresowania obejmujà tematyk´ finansów behawioralnych. WÊród znajomych s∏ynie z pieczenia pysznych
tortów.
swoje zasoby pieni´˝ne. Co nie idzie w parze z ratowaniem
ca∏ej gospodarki.
Z wybiórczym dostarczaniem informacji wià˝e si´ równie˝
samospe∏niajàca si´ przepowiednia. Je˝eli ktoÊ powie, ˝e jakiÊ
bank upadnie, to ludzie jak najszybciej b´dà chcieli wyciàgnàç
z tego banku swoje oszcz´dnoÊci, co doprowadzi do paniki
bankowej, a ta – do realnego upadku banku. Czyli mo˝na powiedzieç, ˝e to w∏aÊnie sami ludzie, broniàc si´ przed tà sytuacjà, faktycznie do niej doprowadzili.
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Zachowania sprzyjajàce wyjÊciu z kryzysu
Samospe∏niajàca si´ przepowiednia mo˝e równie˝ staç si´
dêwignià do wyjÊcia z kryzysu. Wszystko zale˝y od informacji, która pociàgnie za sobà szereg zdarzeƒ. Na przyk∏ad informacja o wzrostach na gie∏dzie zach´ci kolejne osoby do inwestowania, czym mo˝e przyczyniç si´ najpierw do rozruchu
gie∏dy, a potem do wzrostów cen akcji.
JeÊli sytuacja gospodarcza przez d∏u˝szy czas jest z∏a,
w spo∏eczeƒstwie pojawiajà si´ „iskierki” nadziei, ˝e ju˝ nie
mo˝e byç gorzej. Cz´Êç osób chce odbiç si´ od dna, zaczyna
myÊleç optymistycznie o tym, co nadejdzie. Optymizm ten
mo˝e wiàzaç si´ z rosnàcà pewnoÊcià siebie, która w tej sytuacji sprzyja podejmowaniu dzia∏aƒ. Pozytywnie myÊlenie charakteryzuje przede wszystkim osoby w wieku do 35 roku ˝ycia. A to one w∏aÊnie sà najbardziej skorzy do podejmowania
dzia∏aƒ. Ich zachowanie, dzi´ki samospe∏niajàcej si´ przepowiedni, mo˝e przyczyniç si´ do zmiany nastawienia innych
i szybszego rozruchu gospodarki w celu jej stabilizacji.

Zaufanie
Ca∏y system finansowy opiera si´ na zaufaniu. Klienci banków powierzajà im swoje oszcz´dnoÊci i wierzà, ˝e bank po
jakimÊ czasie zwróci im je z nadwy˝kà. Tak samo bank ma zaufanie do klienta bioràcego kredyt, ˝e ten sp∏aci go na czas.
Osoba ubezpieczajàca si´ w towarzystwie ubezpieczeƒ ma zaufanie, ˝e w razie wypadku ona lub jej rodzina otrzyma odszkodowanie.
Kryzys finansowy zachwia∏ poczuciem zaufania zarówno
u osób fizycznych, jak i instytucji finansowych oraz niefinansowych. Doniesienia o upadkach najwi´kszych Êwiatowych
banków powodowa∏y, ˝e ludzie w Polsce du˝o sceptyczniej
odnoszà si´ do tutejszych banków. Cz´Êciej zastanawiajà si´,
czy warto tym instytucjom finansowym powierzyç swoje
oszcz´dnoÊci.
Ciekawym przypadkiem utraty zaufania przez spo∏eczeƒstwo do instytucji finansowych jest Rosja z prze∏omu XX
i XXI wieku. W 1998 roku rosyjska gospodarka, pozbawiona
solidnych fundamentów instytucjonalnych, zale˝na od eksportu surowców, których ceny w tamtym czasie gwa∏townie spada∏y, zosta∏a bardzo szybko wybita z równowagi. Ciàg∏y deficyt finansowy i ucieczka zagranicznego kapita∏u doprowadzi∏y
do wysokiej inflacji (82%) i znacznego podwy˝szenia kosztów
˝ycia. W tym czasie zbankrutowa∏a wi´kszoÊç rosyjskich banków – miliony ludzi straci∏o wszystkie swoje oszcz´dnoÊci,
których nie uda∏o si´ odzyskaç do tej pory. Ludzie w tamtych
czasach mieli pe∏ne zaufanie do banków, cz´sto trzymajàc
wszystkie pieniàdze tylko w jednym z nich. Do dziÊ bankom
i innym instytucjom finansowym nie uda∏o si´ odzyskaç zaufania spo∏eczeƒstwa. Wi´kszoÊç ludzi „sparzy∏a si´” wtedy, tracàc wszystkie oszcz´dnoÊci, wi´c dziÊ woli trzymaç pieniàdze
„w skarpecie” ni˝ korzystaç z us∏ug systemu bankowego.
Kryzys finansowy spowodowa∏ równie˝ to, ˝e banki bardziej rygorystycznie podchodzà do udzielania kredytów.
Wi´kszoÊç z nich zaostrzy∏a kryteria udzielania kredytów
i bardzo dok∏adnie sprawdza mo˝liwoÊci kredytowe potencjalnych kredytobiorców. Banki równie˝ boleÊnie odczu∏y kryzys.
Widzàc, co sta∏o si´ z najwi´kszymi Êwiatowymi bankami, takimi jak Lehman Brothers (który zdo∏a∏ przetrwaç Wielki
Kryzys, a w 2008 r. musia∏ og∏osiç upad∏oÊç) czy Merrill
Lynch – trzeci co do wielkoÊci bank w Ameryce, mo˝na zrozumieç niepokój o swojà p∏ynnoÊç i wyp∏acalnoÊç polskich
oraz Êwiatowych banków. Klienci jeszcze d∏ugo po kryzysie
b´dà odczuwaç brak zaufania do ich zdolnoÊci kredytowej.
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Kryzys finansowy to za∏amanie gospodarki, które zosta∏o ju˝
doÊç dok∏adnie opisane przez ekonomistów. Powsta∏e teorie
nie sà ze sobà zgodne, jeÊli chodzi o przyczyny powstania kryzysu, ale jego przebieg i skutki dla ekonomii sà podobnie
w nich przedstawione. EkonomiÊci zajmujà si´ jednak tylko
kwestià gospodarki, interesuje ich wp∏yw kryzysu na popyt, poda˝, ceny na rynku czy wysokoÊç stóp procentowych. Zupe∏nie
pomijajà oni w swoich analizach cz∏owieka – jego zachowania
i decyzje.
Psychologia, jako nauka empiryczna, zajmuje si´ badaniem
mechanizmów i praw rzàdzàcych zjawiskami psychicznymi
oraz zachowaniami cz∏owieka. Bada i analizuje konkretne zachowania bàdê czynniki wp∏ywajàce na nie. Wprawdzie psychologia opisuje dzia∏ania cz∏owieka w specyficznych sytuacjach ekonomicznych, to jednak nie zaproponowa∏a jeszcze
ca∏oÊciowego opisu post´powania ludzi podczas kryzysu finansowego.
Po zebraniu wiedzy na temat zachowaƒ cz∏owieka mo˝na
dojÊç do wniosku, ˝e to w∏aÊnie on ma olbrzymi wp∏yw na mechanizmy rynku. Dzi´ki licznym badaniom Kahnemana
i Tversky’ego zmieni∏y si´ poglàdy ekonomistów. Nie upierajà si´ ju˝ oni przy istnieniu homo oeconomicus, bezb∏´dnie
i racjonalnie dzia∏ajàcej jednostki, i coraz cz´Êciej uwzgl´dniajà, ˝e cz∏owiek pope∏nia b∏´dy, a jego decyzje podejmowane sà przy niepe∏nej informacji.
Ka˝dego dnia ludzie ulegajà heurystykom, które prowadzà
do b∏´dów w ocenie rzeczywistoÊci. Zbyt szybkie bàdê niedok∏adne przyjrzenie si´ problemowi mo˝e prowadziç do pochopnych decyzji. A te wp∏ywajà na kondycj´ rynku. JeÊli
wiele osób poddaje si´ myÊleniu heurystycznemu, mo˝e dojÊç
do za∏amania rynku, a co za tym idzie – do kryzysu.
Ludzie ˝yjàcy w czasach kryzysu muszà sobie z nim radziç.
Ich zachowania mogà doprowadziç do za∏amania rynku,
a w czasie z∏ej koniunktury – albo jà pog∏´biç, albo pomóc
wróciç gospodarce do równowagi. Du˝à rol´ w kreowaniu decyzji i zachowaƒ spo∏eczeƒstwa odgrywajà media. Wybiórczo
przedstawiajàc sytuacj´ na Êwiecie, kierujà one postrzeganiem
Êwiata przez ludzi. A ci, posiadajàc niepe∏ne informacje, nie
zawsze post´pujà racjonalnie.
W sytuacji kryzysu du˝ym problemem staje si´ równie˝
spadek wzajemnego zaufania instytucji finansowych i konsumentów. Ludzie, jeÊli raz „sparzyli si´”, niech´tnie powierzajà swoje oszcz´dnoÊci bankom, obawiajàc si´ kolejnej utraty
zasobów finansowych. Tak samo banki – kryzys powoduje, ˝e
sà one bardziej rygorystyczne przy udzielaniu kredytów. Du˝o
dok∏adniej badajà swoich potencjalnych klientów, by ograniczyç do minimum ryzyko braku sp∏aty kredytu, i tym samym
ograniczyç ryzyko swojego upadku.
Kryzys finansowy nie jest typowà sytuacjà. Ale dzi´ki po∏àczeniu wiedzy ekonomicznej o tym, jakie ekonomiczne czynniki wp∏ywajà na jego powstanie i jakie skutki dla gospodarki
kryzys przynosi, z wiedzà z zakresu psychologii o tym, jak zachowuje si´ cz∏owiek i co wp∏ywa na jego decyzje, mo˝na
spojrzeç na t´ sytuacj´ bardziej ca∏oÊciowo. Zastanowienie si´
nad behawioralnymi aspektami kryzysu w po∏àczeniu z rozwini´tà wiedzà ekonomicznà pozwoli wyciàgnàç wnioski z tego,
co ju˝ wydarzy∏o si´ do tej pory, i zapobiec wielu przykrym
sytuacjom w przysz∏oÊci. Dzi´ki wi´kszej wiedzy na temat zachowaƒ ludzi w czasie kryzysu paƒstwo b´dzie mog∏o lepiej
przeciwdzia∏aç jego skutkom poprzez wdra˝anie w ˝ycie programów naprawczych, które odnosi∏yby si´ do rzeczywistych
zachowaƒ konsumentów na rynku, a nie wyidealizowanych
modeli ekonomicznych.
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Apel do Kole˝anek i Kolegów Absolwentów SGH i SGPiS
Wielkimi krokami zbli˝a si´ uroczystoÊç 100-lecia Stowarzyszenia Absolwentów SGH i SGPiS. Zarzàd Stowarzyszenia
zwraca si´ z apelem do wszystkich jego cz∏onków o pomoc w zorganizowaniu okolicznoÊciowej wystawy pamiàtek stulecia.
Przejrzyjcie pó∏ki, szuflady, albumy, mo˝e znajdziecie pamiàtki i fotografie z okresu studiów, praktyk studenckich czy przysposobienia wojskowego. Je˝eli tak, to prosimy o kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia (kol. Teresa Janiszewska) w celu wypo˝yczenia pamiàtek na okres wystawy lub przekazania ich na rzecz Stowarzyszenia. Potraktujcie ten apel ˝yczliwie ze ÊwiadomoÊcià, ˝e bez eksponatów nie mo˝e byç ekspozycji. Stare fotografie, indeksy, legitymacje, znaczki organizacyjne, druki okazjonalne (karty egzaminacyjne), dokumenty Bratniej Pomocy (Bratniaka), PALMY (pomoc lekarska dla m∏odzie˝y akademickiej), sto∏ówki (kartki) czy bursy przypomnà nasze studia i dzieje Uczelni. JednoczeÊnie przypominamy o darowiznach na rzecz
Biblioteki SGH. Prosimy o przekazanie wykazów ksià˝ek, którymi chcecie zasiliç zbiory biblioteczne. Za Waszà pomoc i ˝yczliwoÊç z góry serdecznie dzi´kujemy.
Jan Rybak
Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów SGH

Oddychaj na zdrowie!
Oddech jest jednà z najbardziej naturalnych rzeczy na Êwiecie. Tak naturalnà i oczywistà, ˝e cz´sto nie zastanawiamy si´
nad jego znaczeniem. A tymczasem jest on jednym z kluczowych czynników dla naszego zdrowia i samopoczucia, a tak˝e
jednym z podstawowych czynników radzenia sobie ze stresem.
Pomi´dzy oddechem a psychikà oraz naszym cia∏em istnieje Êcis∏y zwiàzek. Jest to system naczyƒ po∏àczonych wzajemnie na siebie oddzia∏ywujàcych. Pod wp∏ywem naszej reakcji
na danà sytuacj´ myÊli, jakie w zwiàzku z tym krà˝à po naszej
g∏owie, emocji, które si´ w nas budzà, zmienia si´ nasz oddech. To, co si´ dzieje z nim, natychmiast odbierane jest przez
nasz organizm i daje mu informacj´: uciekaç, walczyç czy odpuÊciç. Âwiadome kierowanie oddechem pomaga skutecznie
obni˝aç stan napi´cia w ca∏ym organizmie. Nauczmy si´ wi´c
zarzàdzaç naszym oddechem tak, abyÊmy mogli skutecznie
obni˝aç si∏´ reakcji stresowej naszego organizmu, jego stan
napi´cia.
W sytuacji stresu nasza przepona napina si´ i blokuje, pozostaje nam jedynie oddychanie klatkà piersiowà. Oddychamy
p∏ytko i szybko, nasilajàc w ten sposób poziom naszego stresu, poniewa˝ nie dostarczamy organizmowi wystarczajàcej
iloÊci tlenu. A kiedy nasz organizm ma go mniej, sytuacja zaczyna jeszcze bardziej nas przerastaç.
Aby dobrze radziç sobie w sytuacjach stresujàcych, potrzebujemy przede wszystkim Êwiadomie kierowaç naszym oddechem. Oddech jest rzeczà
kluczowà w radzeniu sobie ze stresem oraz w jeMiesi´cznik Stowarzyszenia
go profilaktyce. Ponadto
Absolwentów SGH
ws∏uchanie si´ w swój
oddech, Êwiadome kieroredaktor naczelny
Piotr Wachowiak
wanie nim pomaga nam
nawiàzaç lepszy kontakt
redaktor prowadzàcy
ze sobà, z w∏asnym wn´Anna Matysiak
trzem, wczuç si´ w nasz
tel. 22 564 98 36
organizm.
e-mail: sasgh@sgh.waw.pl
Oddychanie w najzespó∏ redakcyjny
prostszy sposób mo˝na
Krystyna Lewkowicz
podzieliç na piersiowe
Bartosz Majewski
i przeponowe (brzuszne).
Olga Biaduƒ
Oddech piersiowy w∏aAdres redakcji
Êciwy jest szczególnie
Stowarzyszenie Absolwentów SGH
kobietom, a tak˝e jest
„Absolwent”
charakterystyczny (dla
al. Niepodleg∏oÊci 162, pok. 133
obydwu p∏ci) w sytuacji
02-554 Warszawa
stresu. Z punktu widze-
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nia antystresowego najwa˝niejszy jest oddech przeponowy,
który zapewnia optymalne dotlenienie organizmu.
Aby Êwiadomie oddychaç w ten sposób, nale˝y najpierw
wyczuç naszà przepon´. Mo˝emy to zrobiç, k∏adàc r´k´ pod
˝ebrami, w górnej cz´Êci brzucha, w tym czasie rytmicznie
wydychajàc powietrze tak, jakbyÊmy chcieli zdmuchnàç uporczywy py∏ek z naszego ubrania (py∏ek trzyma si´ bardzo
mocno, dmuchni´cie musi byç wi´c silne i energiczne). Py∏ek
próbujemy zdmuchnàç w szybkim tempie kilka razy. Drugi
prosty sposób to udawanie zziajanego psa. Uchylamy buzi´,
mo˝emy wystawiç nieco j´zyk i próbujemy naÊladowaç oddech zm´czonego bieganiem psa. Przy obydwu tych çwiczeniach nasz brzuch powinien byç wypychany podczas wdechu
i wciàgany przy wydechu. Nasza r´ka powinna wznosiç si´
i opadaç na brzuchu – to dzia∏a przepona, a my korzystamy
z dobrodziejstw oddechu brzusznego!
Kolejne çwiczenie pomagajàce kontrolowaç oddech wyglàda nast´pujàco: le˝àc na plecach na twardym i p∏askim pod∏o˝u, staramy si´ oddychaç wy∏àcznie przeponà, czyli w miar´
nabierania oddechu pozwalamy unosiç si´ brzuchowi i biodrom, nie dopuszczamy jednak do unoszenia si´ i rozszerzania
klatki piersiowej. Dobrze przy tym çwiczeniu po∏o˝yç w górnej cz´Êci brzucha np. jakàÊ grubszà ksià˝k´. Gdy poczujemy,
˝e g∏´biej ju˝ si´ nie da odetchnàç „do brzucha”- zatrzymujemy oddech na 2-3 sekundy i dopiero wtedy robimy wydech.
Wdychamy powietrze przez nos, a wydychamy przez usta. Po
10 wdechach i wydechach odpoczynek. Przez kolejne 10 wdechów i wydechów oddychamy normalnie.
Uspokajajàcy oddech najlepiej braç nosem (nawil˝amy,
oczyszczamy, ogrzewamy powietrze), a wypuszczaç buzià.
Przy zbyt intensywnym oddychaniu mo˝e dojÊç do zawrotów
g∏owy, ciemnych plamek przed oczami. Dlatego z braniem
g∏´bokich wdechów nie nale˝y przesadzaç. Dobrze naprzemiennie robiç seri´ g∏´bokich wdechów dla uspokojenia, a po
niej przez chwil´ oddychaç normalnie.
Bardzo skutecznym odstresowywaczem jest tak˝e ziewanie.
Cz´sto instynktownie podczas stresu ziewamy – to odblokowuje nasz oddech, zapewnia g∏´boki wdech i wydech. Ziewanie odblokowuje przepon´ i jest doskona∏ym przyk∏adem prawid∏owego, pe∏nego oddechu. Ziewajmy wi´c na zdrowie!
Powtarzajàc chocia˝by powy˝sze çwiczenia, zyskamy ÊwiadomoÊç w∏asnego oddechu i nauczymy si´ nim kierowaç. Kilka g∏´bokich wdechów i wydechów w sytuacji stresu przyniesie natychmiastowà ulg´. Da nam to przewag´ nad stresem
i korzystnie wp∏ynie na ca∏y organizm: na nasze zdrowie,
emocje, psychik´.
Marta Prokopek-PyÊk
doradca zawodowy
Biura ds. Absolwentów SGH

