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V LAT Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH (2006-2011)

Prace na rzàdowym programem wsparcia dla seniorów,
o którym mówi∏ w SGH premier, trwajà od kilku miesi´cy.
W roboczym zespole pod przewodnictwem ministra Bartosza
Ar∏ukowicza bra∏a udzia∏ tak˝e Krystyna Lewkowicz, szefowa
UTW SGH.
Minister B. Ar∏ukowicz poinformowa∏ w czasie konferencji,
˝e przygotowany jest ju˝ projekt Zarzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie powo∏ania mi´dzyresortowego Zespo∏u
ds. aktywizacji osób w wieku emerytalnym. W najbli˝szym
czasie zostanie wy∏oniony podmiot do zarzàdzania Êrodkami

programu. Zapewni∏ tak˝e, i˝ przewiduje podj´cie szerokiej
akcji informacyjnej o programie z udzia∏em liderów UTW
z ca∏ego kraju.
Rzàdowy projekt na rzecz seniorów wraz z zabezpieczeniem w bud˝ecie paƒstwa na jego realizacj´ znacznych Êrodków finansowych to wydarzenie historyczne, niemajàce
w Polsce precedensu. Znakomicie rokuje, ˝e osiàgni´te zostanà cele ogólnopolskiego, zainicjowanego przez UTW SGH,
projektu pt. ROK 2012 – ROKIEM UTW. Przes∏aniem projektu jest podniesienie rangi kszta∏cenia ustawicznego seniorów
do rangi zadania administracji centralnej oraz obj´cie go systemowym wsparciem finansowym rzàdu.
Materializujà si´ zatem s∏owa wypowiedziane 9 maja
2011 r. w Pa∏acu Prezydenckim przez szefa Kancelarii Prezydenta RP, ministra Jacka Micha∏owskiego, który powiedzia∏:
– To wielki projekt, przed którym jest gigantyczna przysz∏oÊç; […] chcemy rozpoczàç proces wspierania uniwersytetów trzeciego wieku na wi´kszà skal´ […].
ROK 2012 – ROKIEM UTW, w kontekÊcie inicjatywy rzàdu, to swoisty fenomen, bo projekt formalnie si´ jeszcze nie
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Wystàpienie premiera zdominowa∏ temat rzàdowego programu wsparcia dla Êrodowiska senioralnego. Szef rzàdu zapowiedzia∏ zwi´kszenie od przysz∏ego roku Êrodków bud˝etu
Paƒstwa na program senioralny.
– Zak∏adamy, ˝e ju˝ w 2012 r. powinniÊmy znaleêç
65 mln z∏ na wsparcie dodatkowych dzia∏aƒ, co przy dotychczasowych Êrodkach jest wzrostem o kilkaset procent – powiedzia∏ szef rzàdu, odnoszàc si´ do finansowania zaj´ç dla
seniorów. Doda∏, ˝e co roku rzàd b´dzie zwi´kszaç t´ kwot´
o 20 mln z∏. W 2014 roku suma ta b´dzie wynosiç 110 mln z∏.
Nasz program Âwietlików oparty o gminy i powiaty b´dzie
tak˝e poÊwi´cony aktywizacji osób starszych – podkreÊli∏. –
Nie b´dà to wy∏àcznie uniwersytety trzeciego wieku. Zak∏adamy, ˝e powstanie ogólnopolska sieç warsztatów zdrowotnych, które umo˝liwià wzajemnà pomoc poprzez edukacj´
zdrowotnà, spotkania z lekarzami czy elementy rehabilitacji – wyjaÊni∏ szef rzàdu.
– MàdroÊç, zdrowy rozsàdek, gotowoÊç do dzia∏ania, nawet jeÊli nie zawsze okolicznoÊci pozwalajà, czynià z Paƒstwa grup´ ludzi bezcennà, tak˝e z punktu widzenia interesów ca∏ego paƒstwa – powiedzia∏ za zakoƒczenie Donald
Tusk.
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Skromna z za∏o˝enia konferencja jubileuszowa UTW SGH (26 wrzeÊnia 2011 r.), b´dàca podsumowaniem 5 lat dzia∏alnoÊci UTW SGH, zorganizowana pod honorowym patronatem JM Rektor prof. dr hab. Adama Budnikowskiego, otrzyma∏a niespodziewanie niecodziennà opraw´ i program za sprawà znakomitych goÊci, którzy zaszczycili jà swojà obecnoÊcià. Do UTW
SGH przyby∏ premier rzàdu Donald Tusk i sekretarz stanu w KPRM minister Bartosz Ar∏ukowicz.
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rozpoczà∏, a ju˝ na etapie przygotowaƒ i promocji zyska∏ poparcie najwa˝niejszych osób w paƒstwie, w tym patronat honorowy Pierwszej Damy Anny Komorowskiej, a teraz tak˝e
rzàdu RP, który wyszed∏ z propozycjà systemowego, wieloletniego wspierania finansowego dzia∏aƒ UTW na rzecz seniorów. Tak wi´c ju˝ realizuje si´ jego najwa˝niejszy cel horyzontalny.
W obecnoÊci premiera Donalda Tuska i ministra Bartosza
Ar∏ukowicza
– prezes firmy doradczej INCERT Piotr Wagner oraz firmy
certyfikacyjnej SAI GLOBAL POLSKA Wojciech Kowa∏kowski wr´czyli prezesowi UTW SGH Krystynie Lewkowicz
Certyfikat ISO 9001:2008;
– prorektor SGH prof. dr hab. Anna Karmaƒska i Krystyna
Lewkowicz wr´czy∏y dwóm bardzo zas∏u˝onym dla uniwersyteckiego Êrodowiska osobom – szefowi Kancelarii Prezydenta
RP ministrowi Jackowi Micha∏owskiemu oraz pos∏owi PO
Micha∏owi Szczerbie dyplomy potwierdzajàce nadanie honorowego tytu∏u Wielkiej OsobowoÊci Uniwersytetów Trzeciego
Wieku.
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Uczyç musieliÊmy si´ szybko i to na w∏asnych doÊwiadczeniach, bo od poczàtku skala tego zjawiska i zainteresowanie
udzia∏em w UTW SGH nieco nas zaskoczy∏y, a oczekiwania
s∏uchaczy okaza∏y si´ byç bardzo wysokie.
Pi´ç lat funkcjonowania min´∏o jak jeden dzieƒ, a tempo
pracy, jakie wspólnie musieliÊmy sobie narzuciç, by∏o i jest
nadal ogromne.
DziÊ mo˝emy Êmia∏o powiedzieç, ˝e nasze wspólne dzie∏o
pozytywnie zaskoczy∏o nas samych.
UTW SGH przeby∏ w ciàgu tych 5 lat bardzo d∏ugà drog´, zdo∏a∏ w tym czasie osiàgnàç czo∏owà pozycj´ w uniwersyteckim Êrodowisku, liczàcym ju˝ ponad 320 placówek tego typu, zaoferowaç s∏uchaczom bardzo rozbudowanà, niespotykanà w innych uniwersytetach ofert´ programowà na iÊcie uniwersyteckim poziomie, wygraç kilka

presti˝owych konkursów grantowych, za∏o˝yç w∏asne wydawnictwo Panorama UTW SGH, utworzyç i prowadziç
Ogólnopolskie Porozumienie UTW, liczàce ju˝ 55 cz∏onków z kraju i zagranicy, uzyskaç status organizacji po˝ytku publicznego i wreszcie wdro˝yç, jako pierwszy w Polsce UTW, System Zarzàdzania JakoÊcià potwierdzony certyfikatem ISO 9001:2008. Jest te˝ inicjatorem i g∏ównym
organizatorem najwi´kszego jak dotychczas projektu Êrodowiska UTW zmierzajàcego do ustanowienia roku 2012 –
Rokiem UTW.
Uznanie dla tej inicjatywy, a przede wszystkim dla procesu
konsolidacji Êrodowiska UTW i koalicji poparcia, jakà uda∏o
si´ uzyskaç dla jego realizacji, wyrazi∏ prezydent Bronis∏aw
Komorowski, odznaczajàc 9 maja br. liderki UTW: Krystyn´
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Szanowni laureaci – zwróci∏a si´ do wyró˝nionych Krystyna Lewkowicz – to tylko symbol, ale z wielkim ∏adunkiem pozytywnych emocji.
Chwila refleksji
Kiedy w maju 2006 r. ówczesna prorektor SGH prof. dr hab.
Maria Romanowska wystàpi∏a z inicjatywà powo∏ania przy
SGH Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nikt z za∏o˝ycieli tak
naprawd´ nie mia∏ koncepcji ani wyobra˝enia, jak dok∏adnie
ma wyglàdaç ta uczelnia dla seniorów.
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Lewkowicz i Wies∏aw´ Borczyk (Prezes Sàdeckiego UTW)
Z∏otymi Krzy˝ami Zas∏ugi.
UTW SGH sta∏ si´ te˝ partnerem wpierajàcym program
Rzàdu Hiszpaƒskiego polegajàcy na dotowaniu wypoczynku
seniorów w Hiszpanii, zorganizowa∏ kilka presti˝owych mi´dzynarodowych konferencji o tematyce senioralnej i niestandardowych ogólnowarszawskich imprez integracyjnych na
Torze WyÊcigów Konnych na S∏u˝ewcu.
Wtopi∏ si´ w krajobraz Szko∏y, bo w jego szeregach jest
wielu absolwentów i by∏ych pracowników SGPiS/SGH,

cz∏onków ich rodzin i przyjació∏. Cz∏onkowie Stowarzyszenia Absolwentów SGH mogà korzystaç z ca∏ej oferty wyk∏adowej bez ˝adnych formalnoÊci i op∏at, a z pozosta∏ych zaj´ç
i imprez na analogicznych zasadach jak cz∏onkowie Uniwersytetu.
UTW SGH kultywuje akademickie obyczaje i tradycje oraz
podtrzymuje wi´zi z absolwentami Szko∏y, kreuje te˝ pozytywny wizerunek SGH, jako Uczelni posiadajàcej ofert´ edukacyjnà dla studentów w ka˝dym wieku.
U progu VI roku akademickiego UTW SGH znajduje si´
w doskonalej kondycji, która ma oparcie w solidnych podstawach:
– wspó∏pracy z renomowanà uczelnià – SGH i jej wsparciem logistycznym i naukowym;
– wspó∏pracy ze sta∏ymi partnerami, do jakich zaliczyç nale˝y Miasto st. Warszawa oraz Polsko-Amerykaƒskà Fundacj´
WolnoÊci;
– systemowej wspó∏pracy z wolontariuszami – g∏ównie
doktorantami i studentami SGH;
– sprawdzonym w licznych bojach zespole pasjonatów, którzy tworzà ten Uniwersytet.
Motto dzia∏ania UTW SGH na VI rok akademicki brzmi:
UTW SGH to uczelnia na z∏oty medal – nale˝y je odczytywaç
w bardzo szerokim, zarówno w dos∏ownym, jak i metaforycznym kontekÊcie.

Profesor Edward Lipiƒski – wspomnienie
W panteonie szczególnie zas∏u˝onych dla
SGH i spo∏ecznoÊci akademickiej poczesne
miejsce zajmuje Profesor Edward Lipiƒski,
wybitny ekonomista, pedagog, dzia∏acz gospodarczy, socjalista spo∏ecznie wra˝liwy na
ludzkà krzywd´ i wyzysk, wierny do koƒca
d∏ugiego ˝ycia g∏oszonym poglàdom. Urodzi∏
si´ w 1888 r. w Nowym MieÊcie nad Pilicà
i zmar∏ w Warszawie w 1986 r. Studiowa∏
w Wy˝szej Szkole Handlowej w Lipsku w latach 1909-1913. Od najm∏odszych lat by∏
zwiàzany z ruchem socjalistycznym zarówno w kraju, jak
i za granicà. Po powrocie do Polski pracowa∏ jako urz´dnik
bankowy, a nast´pnie przyjà∏ posad´ nauczyciela historii
w gimnazjum im. W∏adys∏awa IV na warszawskiej Pradze.
Pisa∏ i publikowa∏ ju˝ 1916 r. swoje prace w czasopiÊmie
„Ekonomista”. Od 1928 r. przez prawie 50 lat by∏ jego redaktorem naczelnym. Od powstania Wy˝szej Szko∏y Handlowej zwiàza∏ si´ z Uczelnià jako wyk∏adowca, a nast´pnie
jako profesor zwyczajny, kierujàc Katedrà Ekonomii, gdzie
zajmowa∏ si´ teorià koniunktur. Prowadzi∏ dla koƒczàcych
studia specjalistyczne wyk∏ady i seminaria z tej dziedziny
nauk ekonomicznych. Profesor E. Lipiƒski zas∏u˝y∏ si´
w zmianie profilu Uczelni, rozszerzajàc zakres nauki do poziomu akademickiego, co w rezultacie sprawi∏o, ˝e przedwojenna Szko∏a G∏ówna Handlowa znalaz∏a si´ w czo∏ówce
akademickich uczelni ekonomicznych nie tylko w Europie.
W 1931 r. prof. E. Lipiƒski zosta∏ prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W latach 1926-1939 kierowa∏
zorganizowanym w∏asnym staraniem Instytutem Koniunktur i Cen, zasiada∏ w uczelnianym Senacie, a w latach
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1937-1938 by∏ prorektorem Szko∏y G∏ównej
Handlowej. Bra∏ udzia∏ w pracach Ligi
Ochrony Praw Cz∏owieka i Obywatela,
przeciwstawia∏ si´ wystàpieniom antysemickim w przedwojennym okresie SGH. Czas
niemieckiej okupacji to zakazane nauczanie
na szczeblu akademickim (wówczas by∏a
zgoda jedynie na szko∏y zawodowe).
Profesor E. Lipiƒski w porozumieniu z Zarzàdem m.st. Warszawy zorganizowa∏ Êrednià Miejskà Szko∏´ Handlowà, która potajemnie dzia∏a∏a jak uczelnia akademicka w oparciu o wyk∏ady i seminaria, zarówno magisterskie, jak i doktoranckie,
dajàc mo˝liwoÊç kolejnym rocznikom ukoƒczenia studiów
w pe∏nym zakresie programu SGH oraz umo˝liwiajàc zatrudnienie kadrze profesorskiej i asystenckiej.
Odzyskanie niepodleg∏oÊci to nowe zadania, takie jak: organizacja cz´Êci SGH na terenie ¸odzi, kontynuacja prac
Uczelni w Cz´stochowie, odbudowa zniszczonego gmachu
w Warszawie przy ul. Rakowieckiej. Profesor prowadzi∏
wyk∏ady i seminaria, egzaminowa∏ i pracowa∏ na stanowisku
dyrektora departamentu w Ministerstwie Przemys∏u, gdzie
powo∏a∏ do ˝ycia Instytut Gospodarki Narodowej. B´dàc
Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i redaktorem naczelnym „Ekonomisty”, na poczàtku 1947 r. wyda∏
pierwszy powojenny numer organu ekonomistów polskich.
W tym samym roku zosta∏ prezesem Banku Gospodarstwa
Krajowego. Gromadzi∏ w banku wybitnych ekonomistów,
takich jak np. dr S. Ugniewski czy dr E. Tabaczyƒski. Bank
prowadzi∏ nabór przysz∏ych pracowników, zatrudniajàc studentów SGH na stanowiskach praktykantów – stypendy-
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stów. Nale˝eli do nich m.in.: autor wspomnieƒ, St. Deszczyƒski, St. Madziar. Profesor E. Lipiƒski stworzy∏ szczególnie humanitarne i pe∏ne wzajemnego szacunku warunki
pracy i poszanowania jej na ka˝dym szczeblu zale˝noÊci
s∏u˝bowej. Pami´tam s∏owa prof. E. Tabaczyƒskiego (naczelnika wydzia∏u), jak chcia∏em uproÊciç obieg dokumentów, pomijajàc podpis (aprobat´) wiekowych emerytów
Banku (jeszcze z oddzia∏u we Lwowie), przyprowadzanych
z domu BGK (róg Brackiej i Al. Jerozolimskich) do „pracy”
w banku. Prof. E. Tabaczyƒski, mój bezpoÊredni prze∏o˝ony,
powiedzia∏: „Panie Janku, prosz´ pami´taç, ˝e ci emeryci
oddali swoje si∏y i lata pracy dla rozwoju banku. Oni bez
pracy skróciliby sobie ˝ycie, muszà wi´c mieç swoje biurka
i proste zadania. Oddajàc im nale˝ny szacunek, szykujemy
podstawy szacunku i kole˝eƒskiej solidarnoÊci dla siebie”.
Kiedy prosi∏em o zwolnienie w zwiàzku z wizytà lekarskà
w przychodni Pomocy Lekarskiej dla M∏odzie˝y Akademickiej na Mochnackiego, to otrzyma∏em talon (op∏ata za wizyt´) u znakomitego, najlepszego w kraju okulisty – prof. dr
Altenbergera z pouczeniem, ˝e pracownicy majà si´ leczyç
u najlepszych specjalistów, bo nasze zdrowie jest bardzo
cenne dla Banku.
W banku by∏a doskona∏a sto∏ówka, gdzie zasiadano przy
stolikach bez wzgl´du na stanowisko. Sam mia∏em kilka
okazji do zamienienia z prof. E. Lipiƒskim kilku s∏ów
w czasie obiadu. Zawsze by∏ ˝yczliwy dla m∏odzie˝y, umia∏
oÊmieliç i znaleêç stosowne pytanie o prac´, nauk´ czy
zdrowie. Prezes to by∏a wspania∏a osoba, nie figura.
Poza wyk∏adami w SGH-SGPiS Profesor wyk∏ada∏ na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Du˝o pracy poÊwi´ca∏ teoriom ekonomicznym K. Marksa. Dokona∏
wyboru najlepszych prac ekonomistów radzieckich, piszàc prac´ pt. Zagadnienia ekonomii politycznej socjalizmu ZSRR. G∏oÊna i znana by∏a wypowiedê prof. Lipiƒskiego w czasie dyskusji na Uniwersytecie Warszawskim
na temat pracy J. Stalina pt. Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR. Kiedy dyskutanci wychwalali ekonomicznà wiedz´ J. Stalina, E. Lipiƒski wsta∏ i powiedzia∏:
„Na pewno J. Stalin jest wielkim przyjacielem ZSRR,
wielkim wodzem i politykiem, ale ekonomistà to on nie
jest”. Zapad∏a cisza i na tym si´ sprawa oficjalnie zakoƒczy∏a. Wypowiedê Êwiadczy∏a o du˝ej odwadze Profesora
i Jego bezkompromisowoÊci w obronie nauki. D∏ugo studenci UW powtarzali t´ wypowiedê, która wysz∏a poza
mury uczelni. W 1954 r. prof. E. Lipiƒski zosta∏ dziekanem Wydzia∏u Nauk
Ekonomicznych UW,
a w 1656 r. powróci∏
do SGPiS. Aktywnie
Miesi´cznik Stowarzyszenia
uczestniczy∏ w ZjeêAbsolwentów SGH
dzie
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-MSH-SGPiS w dniach 2-3 XI 1956 r., jak te˝ w zjeêdzie
2-3 X 1981 r. na 75-lecie SGH. Wyg∏osi∏ ciekawy i o zupe∏nie nowym spojrzeniu wyk∏ad o socjalizmie. W 1970 r.
Senat SGPiS nada∏ prof. E. Lipiƒskiemu tytu∏ doktora honoris causa. Wyk∏ady Profesora cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem studentów. Aula przy Rakowieckiej zawsze by∏a pe∏na. Wyk∏ady by∏y ˝ywe, nacechowane stalowà logikà i okraszane humorem. Pami´tam, jak Profesor kreÊli∏ na tablicy rosnàcà i opadajàcà krzywà u˝ytecznoÊci kraƒcowej, wyjaÊniajàc, ˝e pierwszy kieliszek
francuskiego koniaku smakuje znakomicie, nast´pny
i dalsze sà jeszcze lepsze, a˝ do momentu nasycenia, a po
tym momencie ka˝dy kieliszek, nawet najlepszego koniaku, co raz mniej smakuje.
Profesor by∏ znakomitym znawcà koniaków oraz win
francuskich i cz´sto te trunki by∏y ilustracjà porównawczà
ró˝nych opinii. Spotka∏em Profesora w Klubie Ekonomisty
(by∏ ju˝ honorowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), uk∏oni∏em si´ z szacunkiem, pozdrawiajàc
i informujàc, ˝e jestem jego wychowankiem. Profesor spyta∏
si´ mnie o rocznik, odpowiedzia∏em – 1948, Profesor zamyÊli∏ si´ i odpowiedzia∏: „To by∏ dobry rocznik studencki
i urodzajny dla dobrych win we Francji”.
Profesor E. Lipiƒski by∏ ostrym krytykiem polityki gospodarczej zarówno ekipy W∏. Gomó∏ki, jak i E. Gierka. Nale˝a∏ do grupy za∏o˝ycieli Komitetu Obrony Robotników, jak
te˝ protestowa∏ przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.
Na pewno mimo swoich zas∏ug nie by∏ ulubieƒcem w∏adzy,
co opisa∏ korespondent „The Economist” w 1978 roku, dajàc pod zdj´ciami E. Lipiƒskiego i E. Gierka podpisy:
„Lipinski democrat, Gierek undemocrat”.
Profesor E. Lipiƒski zyska∏ sobie wysoki autorytet naukowy i moralny nie tylko w kraju, b´dàc cz∏onkiem Polskiej
Akademii Nauk, lecz tak˝e i za granicà, jako honorowy prezes Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Ekonomicznych, cz∏onek Francuskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych oraz Brytyjskiej Akademii Nauk. Posiada∏ liczne
odznaczenia polskie i wielu innych krajów.
Pasjà naukowà Profesora by∏y studia nad dawnymi
i wspó∏czesnymi utopiami, od „Utopii” Tomasza More’a zaczynajàc. Uwa˝a∏, ˝e koncepcje utopijne uskrzydlajà myÊl
ludzkà, wskazujàc bariery, które trzeba pokonaç na drodze
do lepszego Êwiata. Mo˝e to w∏aÊnie najlepiej Êwiadczy
o szlachetnoÊci motywów i dobroci serca. Swoje niestrudzone wysi∏ki kierowa∏ g∏ównie na nauczanie m∏odzie˝y.
Kocha∏ m∏odzie˝ i by∏ jej zawsze ˝yczliwy do koƒca swoich dni, czym zapisa∏ si´ w sercach i umys∏ach swoich
wdzi´cznych studentów.
Profesor Edward Lipiƒski zmar∏ 13 lipca 1986 r., prze˝ywszy godnie i pracowicie prawie 100 lat.
Jan Rybak
wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów SGH

Zmiana miejsca i godzin pracy
sekretariatu Stowarzyszenia
Informujemy, i˝ poczàwszy od paêdziernika br. dy˝ury w sekretariacie Stowarzyszenia Absolwentów odbywajà si´ w ka˝dà Êrod´ w godzinach 13.00-15.00 w pok. 208 w
budynku A. przy ul. Rakowieckiej 24.

