Nr 1

MARZEC
2008 r.

Miesi´cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH

Drodzy Absolwenci!
Mam przyjemnoÊç powitaç
Paƒstwa w imieniu w∏adz
rektorskich na ∏amach dodatku absolwenckiego do „Gazety SGH”.
O losach swoich Wychowanków w kraju i za granicà Uczelnia wie niema∏o. Zdobywamy
t´ wiedz´ nie tylko dzi´ki prowadzonym w SGH analizom
kariery zawodowej absolwentów, ale tak˝e dzi´ki obecnoÊci
Paƒstwa nazwisk w fachowej
prasie, dzi´ki wzmiankom
o studiach w SGH, kiedy obejmujà Paƒstwo stanowiska
w znanych firmach czy w administracji,
dzi´ki ksi´gom Absolwentów, wreszcie
dzi´ki takim okazjom jak zjazdy absolwentów i spotkania korporacji.
Absolwenci wiedzà te˝ niema∏o o losach swojej Uczelni. Przekonujà nas
o tym Paƒstwa reakcje na artyku∏y prasowe dotyczàce SGH. Wiemy, ˝e Êledzà
Paƒstwo nasze strony internetowe. Biorà Paƒstwo udzia∏ w uroczystoÊciach
nadania doktoratów honoris causa i innych wa˝nych wydarzeniach. Wreszcie
majà Paƒstwo Êwietnych informatorów
w osobach w∏asnych dzieci, które na
Êcie˝ce edukacyjnej podà˝ajà Paƒstwa
Êladami.
Wiemy zatem o sobie nawzajem niema∏o. ChcielibyÊmy jednak, ˝eby wszy-

Jestem od lat
zwiàzany z Uczelnià
mówi dr Piotr Wachowiak
– prezes Stowarzyszenia
Wychowanków SGH

scy nasi absolwenci, niezale˝nie od tego, ile lat min´∏o od obrony dyplomu
i jakà obrali drog´ ˝yciowà i kontynent
zamieszkania, nadal czuli, ˝e sà pe∏noprawnymi cz∏onkami naszej spo∏ecznoÊci akademickiej. Dlatego ogromnie cieszy mnie pojawienie si´ tej przestrzeni
absolwenckiej w „Gazecie SGH”. Mam
nadziej´, ˝e pomo˝e Paƒstwu jeszcze
bardziej zacieÊniaç wi´ê ze swojà Alma
Mater, z kole˝ankami i kolegami ze studiów.
Goràco zach´cam Paƒstwa do aktywnego zape∏niania tych stron i ˝ycz´ ciekawej lektury!
Prof. dr hab. Maria Romanowska
Prorektor ds. dydaktyki i studentów

Redaktor prosi o g∏os

CO CHCEMY ZMIENIå?
Od ukoƒczenia studiów w Massachusetts Institute of Technology w 1960 r.
pozostaj´ w ciàg∏ym kontakcie ze Stowarzyszeniem Wychowanków MIT (MIT
Alumni Association) w Cambridge w USA, gdzie ma swojà siedzib´ ta uczelnia,
stamtàd otrzymuj´ na bie˝àco wa˝niejsze informacje o szkole i stowarzyszeniu.
Poza tym, jako cz∏onek MIT Club w kraju zamieszkania, bior´ udzia∏ w organizowanych przezeƒ ró˝norodnych imprezach towarzyskich i kulturalnych oraz
zjazdach kole˝eƒskich, spotkaniach z rektorem, dziekanami i radà nadzorczà
MIT oraz wizytacjach firm kierowanych przez absolwentów MIT. Z ˝alem musz´ stwierdziç, ˝e w ciàgu kilkudziesi´ciu lat od ukoƒczenia SGPiS mym jedynym kontaktem ze szko∏à by∏o spotkanie w warszawskim Pa∏acu Kultury i Nauki z okazji pi´çdziesiàtej rocznicy za∏o˝enia SGH.

W którym roku rozpoczà∏ Pan studia
na SGH?
– Zda∏em w 1985 roku, oczywiÊcie wtedy to by∏a SGPiS, studiowa∏em na Wydziale Handlu Wewn´trznego, na kierunku organizacja i zarzàdzania. Od tego
roku jestem ca∏y czas zwiàzany z Szko∏à, tak potoczy∏a moja Êcie˝ka zawodowa, ˝e nigdy nie opuÊci∏em tej uczelni.
Dlaczego wybór pad∏ na t´ uczelni´
i kiedy dokona∏ pan tego wyboru?
– W trzeciej klasie maturalnej. Zawsze
chcia∏em uczyç i zarzàdzaç, dlatego rozwa˝a∏em dwie mo˝liwoÊci: albo pedagogika, albo uczelnia ekonomiczna.
A ˝e zawsze lubi∏em ekonomi´, interesowa∏a mnie gospodarka, dlatego postanowi∏em pójÊç na SGPiS, z tà myÊlà, ˝e
po zakoƒczeniu tej szko∏y b´d´ móg∏
i uczyç, i zarzàdzaç firmà.
dokoƒczenie na str. 2
Absolwenci SGH cz´sto wyra˝ali ˝al,
˝e z chwilà ukoƒczenia studiów
Uczelnia przestawa∏a si´ nimi interesowaç. Mog´ tu zacytowaç charakterystyczny list, który nades∏a∏ mieszkajàcy w Szwajcarii Edward Tabiszewski.
Miejmy nadziej´, ˝e ukazanie si´
ABSOLWENTA jako wk∏adki do
GAZETY SGH jest pierwszà jaskó∏kà
zmian na linii kontaktów uczelnia-absolwenci. Czasopismo otrzymywaç b´dzie drogà pocztowà ka˝dy cz∏onek Stowarzyszenia Wychowanków SGH, dla
wszystkich dost´pne b´dzie w internecd str. 2

Od lat zwiàzany
jestem z uczelnià
dokoƒczenie ze str. 1
Co si´ tu zmieni∏o od pana studenckich czasów?
– Szko∏a zmieni∏a si´ bardzo, przede
wszystkim od 1990 roku, kiedy wprowadzono nowy system nauczania. JesteÊmy
jedynà uczelnià w Polsce, która ma zindywidualizowany system nauczania. Student sam wybiera sobie przedmioty, które chce studiowaç oraz wyk∏adowców.
Za moich czasów takiej mo˝liwoÊci nie
by∏o. Tylko najlepsi studenci mogli mieç
indywidualny tok studiów i wybieraç inne przedmioty poza obowiàzkowymi na
danym kierunku. Mogli tak˝e wybraç dodatkowe przedmioty z innych uczelni, ja
np. wybra∏em sobie kilka przedmiotów
na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Zarzàdzania. Teraz wszyscy studenci majà indywidualny tok nauczania.
A studenci zmienili si´ przez te lata?

– MyÊl´, ˝e teraz studenci sà bardziej
ambitni, bardziej kreatywni i bardziej
przedsi´biorczy ni˝ my byliÊmy. Sàdz´,
˝e to wynika z tego, i˝ studenci teraz widzà, ˝e dobra nauka, dobre podstawy
rzutujà na to, co b´dà póêniej robili
w pracy zawodowej. My w tamtych czasach nie widzieliÊmy takiego zwiàzku.
KiedyÊ studenci ch´tnie przed∏u˝ali sobie studia, teraz chcà skoƒczyç je jak
najszybciej i zaczàç pracowaç; pracujà
nawet ju˝ w ich trakcie. KiedyÊ studiowaliÊmy na jednym kierunku, teraz cz´sto studiujà na dwóch lub nawet trzech
kierunkach jednoczeÊnie, bo chcà si´
wyró˝niç na rynku pracy.
Jak si´ potoczy∏a pana kariera zawodowa po ukoƒczeniu studiów?

– Na czwartym roku studiów ówczesny
kierownik Katedry Teorii Zarzàdzania,
u którego pisa∏em prac´ magisterskà,
zaproponowa∏ mi, ˝ebym zosta∏ na
uczelni. Ta propozycja bardzo mnie

ucieszy∏a i ju˝ na piàtym roku by∏em
asystentem-sta˝ystà, prowadzi∏em zaj´cia ze studentami. Pami´tam jedno
Êmieszne zdarzenie. Prowadzi∏em çwiczenia z przedmiotu organizacja i zarzàdzanie dla grupy studentów piàtego roku Wydzia∏u Finansów i Statystyki,
a wi´c rówieÊników. Na pierwszych
çwiczeniach mia∏em ogromnà trem´, ze
zdenerwowania nie mog∏em zapaliç
Êwiat∏a, potknà∏em si´ o podest katedry,
przewróci∏em si´ i „wjecha∏em” prosto
pod katedr´. OczywiÊcie wszyscy zacz´liÊmy si´ Êmiaç i to rozpr´˝y∏o ca∏à
sytuacj´. Potem ta wspó∏praca uk∏ada∏a
si´ bardzo dobrze.
Czy pracowa∏ pan tylko na uczelni?

– Nie. Uczelnia zawsze by∏a dla mnie
priorytetem, ale mia∏em te˝ inne, dodatkowe prace. Od 1991 roku pracowa∏em
w strukturach samorzàdu terytorialnego,
najpierw by∏em likwidatorem Przedsi´biorstw Gospodarki Mieszkaniowej, potem pracowa∏em w zarzàdzie Domów
Komunalnych na ÂródmieÊciu, gdzie
by∏em zast´pcà dyrektora ds. eksploatacji, nast´pnie dyrektorem Wydzia∏u Budynków Komunalnych w Urz´dzie
Gminy Warszawa – Centrum, a potem
objà∏em stanowisko cz∏onka zarzàdu
i zast´pcy dyrektora dzielnicy ˚oliborz.
W roku 2001 zosta∏ og∏oszony konkurs
na dyrektora administracyjnego SGH,
który wygra∏em, zosta∏em dyrektorem,
a po zmianie ustawy o szkolnictwie
wy˝szym kanclerzem tej uczelni.
Jak udaje si´ panu pogodziç prac´ zawodowà z ˝yciem prywatnym?

– Jest to bardzo trudne. Moja rodzina,
˝ona i córka, ju˝ si´ do tego przyzwyczai∏y, ˝e nie mam dla nich zbyt du˝o
czasu. Udaje si´ to pogodziç tylko dzi´ki dobrej organizacji pracy.
Jakie cechy ma absolwent SGH poza
tym, ˝e umie sobie dobrze organizowaç czas? Co da∏y Panu lata sp´dzona
w tych murach?

CO CHCEMY ZMIENIå?
cie. ChcielibyÊmy, aby stanowi∏o ono
nie tylko interesujàcà lektur´ dla absolwentów naszej Szko∏y, ale tak˝e zach´ca∏o ich do dzia∏ania w Stowarzyszeniu,
które powinno staç si´ liczàcà tysiàce
cz∏onków, majàcà presti˝ organizacjà,
przynoszàcà korzyÊci i nale˝àcym do
niej osobom i Szkole, tak jak ma to
miejsce w wielu znaczàcych zagranicznych uczelniach, gdzie przynale˝noÊç
do takiego zwiàzku jest bardzo ceniona.
Czekamy na pomys∏y absolwentów –
jak o˝ywiç prac´ Stowarzyszenia i de-
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klaracje pomocy w realizacji tych pomys∏ów. Mo˝e warto, by skrzykn´li si´
absolwenci mieszkajàcy w wi´kszych
oÊrodkach i powo∏ali oddzia∏y Stowarzyszenia. Trzeba, aby zorganizowa∏y
si´ grupy absolwentów, których coÊ ∏àczy: lata wspólnych studiów, takie same
cele ˝yciowe, zainteresowania zawodowe czy naukowe, podobne sp´dzanie
wolnego czasu.
Dlaczego w strukturze Stowarzyszenia nie mia∏by powstaç np. klub m∏odych przedsi´biorców czy mened˝erów,

– Uczelnia da∏a mi dobre podstawy do
zarzàdzania organizacjà oraz wykszta∏ci∏a we mnie samodyscyplin´. W prowadzeniu przedsi´biorstwa liczy si´
wiedza, umiej´tnoÊci oraz doÊwiadczenie. Wiadomo, ˝e ˝eby zdobyç doÊwiadczenie trzeba mieç wiedz´. Absolwenci
SGH takà wiedz´ majà.
Od pó∏tora roku jest pan prezesem
Stowarzyszenia Wychowanków SGH,
co móg∏by Pan powiedzieç o tej organizacji?

– Stowarzyszenie dzia∏a od ponad 80
lat. Niedawno by∏o wspó∏organizatorem dziesiàtego, a wi´c jubileuszowego zjazdu absolwentów. Ostatnio, przy
pomocy SGH uda∏o nam si´ wydaç
kart´ absolwenta. Jest to karta, która
daje zni˝ki na ró˝nego rodzaju us∏ugi
i zakupy. Warto, aby absolwenci jà posiadali. Chcemy nawiàzaç bli˝szy kontakt z absolwentami, zw∏aszcza z m∏odymi, których brakuje nam w stowarzyszeniu, chcemy organizowaç konferencje i seminaria z ciekawymi ludêmi,
myÊlimy tak˝e o nawiàzaniu Êcis∏ej
wspó∏pracy z biurem karier oraz o uruchomieniu filii terenowych naszego
stowarzyszenia w innych miastach,
w których przecie˝ te˝ sà nasi absolwenci. Ciesz´ si´, ˝e uda∏o nam si´ wydaç wspólnymi si∏ami ten pierwszy numer dodatku do Gazety SGH, poÊwi´conego naszemu Stowarzyszeniu, mam
nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci dodatek ten
si´ usamodzielni. Pragniemy, aby ta gazeta stanowi∏a swego rodzaju platform´ miedzy uczelnià a jej absolwentami, ˝eby absolwenci wiedzieli, co dzieje si´ na uczelni. Równie˝ chcemy
przybli˝aç dzia∏alnoÊç stowarzyszenia
i sylwetki znanych absolwentów, a tak˝e planujemy zamieszczaç artyku∏y poÊwi´cone zagadnieniom ekonomicznym i gospodarczym.
Dzi´kuj´ za rozmow´.

Rozmawia∏a Anna Wiktorowicz
albo niedzielnych malarzy? Tylko tà
drogà Stowarzyszenie mo˝e staç si´ ˝ywà i potrzebnà instytucjà. Chcemy pokazywaç drogi kariery wybitnych absolwentów. Nie b´dzie to z naszej strony
bezinteresowne, zamierzamy przy tej
okazji namawiaç ich do wspierania inicjatyw Stowarzyszenia. Liczymy, ˝e
w którymÊ z kolejnych numerów ABSOLWENTA zamieÊcimy relacj´ ze
spotkania szefa du˝ej firmy – absolwenta SGH, który zaprosi∏ swoich kolegów
z uczelni, aby odwiedzili jego przedsi´biorstwo, tak jak to czynià wychowankowie Massachusetts Institute of Tech-
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Absolwenci SGH pilnie poszukiwani
mówi Wojciech Z. Kamiƒski – w∏aÊciciel Agencji „Wakat”
Kiedy rozpoczà∏ Pan studia na SGH?

– Na SGH, a w∏aÊciwie na SGPiS zaczà∏em studiowaç w 1973 roku. Przenios∏em si´ wtedy z Krakowa, gdzie ju˝
studiowa∏em dwa lata w Akademii Ekonomicznej na Wydziale Statystyki, na
Wydzia∏ Handlu Zagranicznego SGPiS,
który skoƒczy∏em w 1976 roku.
Dlaczego zdecydowa∏ si´ pan na t´
zmian´?

– Interesowa∏em si´ ekonomià i kierunkami z nià zwiàzanymi. Ale za namowà
rodziny w 1971 roku zdawa∏em na anglistyk´, nie dosta∏em si´ i dlatego zdecydowa∏em si´ zdawaç na statystyk´,
gdzie zrobiono drugi nabór we wrzeÊniu.
Po 2 latach, gdy tylko nadarzy∏a si´ okazja i mog∏em si´ przenieÊç na SGPiS, nie
zawaha∏em si´. Ale pobyt w Krakowie
wspominam z sentymentem.
Ówczesna SGPiS by∏a presti˝owà
uczelnià, co jà wyró˝nia∏o spoÊród innych uczelni?

skierowania do pracy, bo wtedy by∏
obowiàzek odpracowania studiów we
wskazanym miejscu) w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych i w centralach
handlu zagranicznego.

– Doszed∏em do wniosku, ˝e jest to dla
mnie Êwietna praca, bo lubi´ kontakty
z ludêmi. Musia∏em jednak si´ dokszta∏ciç, sporo na ten temat poczytaç o selekcji i rekrutacji kadr oraz poznaç zasady
funkcjonowania takich firm. No i w
efekcie pracuj´ we w∏asnej agencji.

Pierwsza praca?

– Przez 5 lat pracowa∏em w handlu zagranicznym w firmie budowlanej, która
budowa∏a zagranicà obiekty bran˝y
energetycznej. Najpierw budow´ przy-

W trakcie naszej
wizyty w Agencji
„Wakat” zg∏oszono zapotrzebowanie na nast´pujàcych pracowników:
– Zak∏ad z Karczewa, produkujàcy
opakowania z tworzyw sztucznych dla
przemys∏u kosmetycznego, poszukuje
handlowca z doÊwiadczeniem w marketingu i handlu zagranicznym;
– Firma inwestycyjna zatrudni ksi´gowà z doÊwiadczeniem w firmach finansowych, mile widziana wiedza
o rynku kapita∏owym;
– Mi´dzynarodowa kancelaria prawna potrzebuje doÊwiadczonej sekretarki ze znajomoÊcià j´zyka angielskiego
na bardzo dobrym poziomie.

– Mia∏a wspania∏à renomà i Êwietnych
wyk∏adowców. Jej absolwenci nie mieli
problemu ze znalezieniem dobrej pracy,
dajàcej okazj´ do wyjazdów za granic´
i dobrych zarobków. Poza tym studiowanie na SGPiS dawa∏o mo˝liwoÊç wyjazdu na praktyki zagraniczne, zobaczenia jak funkcjonujà wielkie firmy w kapitalistycznych krajach. Mo˝na by∏o zetknàç si´ z zupe∏nie innà kulturà, z innym ustrojem, poznaç interesujàcych ludzi i wiele si´ nauczyç. Ja te˝ by∏em na
praktyce w Finlandii w 1975 roku.
W Helsinkach pracowa∏em w firmie
transportowej, która importowa∏a samochody z Francji i z Japonii. Niektórzy
absolwenci dostawali prac´ (a raczej

gotowywaliÊmy w kraju, a potem pracowaliÊmy ju˝ na miejscu. Wyjecha∏em na
dwa lata do Iraku. Po powrocie zdecydowa∏em, ˝e b´d´ ju˝ pracowa∏ na w∏asny rachunek. Najpierw prowadzi∏em
dzia∏alnoÊç handlowà, a w 1993 roku
za∏o˝y∏em Agencj´ PoÊrednictwa Pracy
„Wakat”, która istnieje ju˝ 15 lat.

nology, o czym mowa w wy˝ej cytowanym liÊcie. A mo˝e Stowarzyszenie
ufunduje jakàÊ, choçby symbolicznà,
nagrod´, przy pomocy, której b´dzie popularyzowaç wybitnych wychowanków
Szko∏y, którzy wynieÊli z niej ducha
przedsi´biorczoÊci. Poj´cia duch przedsi´biorczoÊci nieraz u˝ywa∏ w swoich
wyk∏adach – jak pami´tam – prof.
Edward Lipiƒski. Mo˝e wi´c to wyró˝nienie nazwaç jego imieniem? Zanim ta
nagroda stanie si´ faktem, prosimy Czytelników o propozycje kogo z wyró˝niajàcych absolwentów mamy zaprezentowaç na naszych ∏amach.

Czy te zamierzenia uda si´ zrealizowaç,
zale˝y tylko od Was, Szanowni Koledzy!
Piszcie, jak wyobra˝acie sobie dzia∏alnoÊç
Stowarzyszenia i co sàdzicie o naszej gazetce. OczywiÊcie liczymy nie tylko na
Wasze pomys∏y i krytyk´, ale przede
wszystkim na wspó∏prac´ autorskà.
Kilka s∏ów o tytule naszego wydawnictwa. Uzyska∏ on aprobat´ zarzàdu
Stowarzyszenia, ale nie wiem, czy by∏ to
wybór szcz´Êliwy. Mnie tytu∏ „Merkuriusz” wydawa∏ si´ bardziej atrakcyjny.
By∏oby to nawiàzanie do tytu∏u pierwszej w naszym kraju gazety, która ukaza∏a si´ w 1661 r. pod przyd∏ugà nazwà:
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Skàd ten pomys∏ na agencj´?

Czy du˝o firm i absolwentów zg∏asza
si´ do takiej agencji?

– To si´ zmienia∏o na przestrzeni lat. Na
poczàtku do agencji zg∏asza∏o si´ bardzo
du˝o firm, a ludzie jeszcze nie wiedzieli,
˝e przez agencj´ mo˝na szukaç pracy.
Póêniej by∏o coraz wi´cej ch´tnych do
pracy, du˝o wi´cej ni˝ zg∏aszajàcych si´
firm, to by∏ okres najwi´kszego bezrobocia w Polsce. Teraz jest wi´cej firm szukajàcych wykwalifikowanych pracowników, których niestety brakuje, bo – jak
wszyscy wiemy – bardzo du˝o ludzi wyjecha∏o za granic´. Problemem staje si´
znalezienie pracowników, nawet niekoniecznie specjalistów.
Ale jeszcze udaje si´ znaleêç takich
pracowników dla zg∏aszajàcych si´
firm…

– No, jakoÊ jeszcze funkcjonujemy, ale
zatrudniam mniej osób. Na poczàtku
w agencji oprócz mnie pracowa∏o osiem
osób, a teraz zatrudniam tylko dwie.
Sta∏o si´ tak tak˝e za sprawà komputeryzacji, to, co wczeÊniej robi∏y trzy osoby, teraz jest w stanie zrobiç jedna.
W znajdowaniu jakich pracowników
specjalizuje si´ agencja?

– G∏ównie zajmujemy si´ Êrednim personelem biurowym; szukamy ksi´gowych, handlowców, doradców itp.
dokoƒczenie na str. 4
„Merkuriusz Polski, dzieje wszystkiego
Êwiata w sobie zamykajàcy, dla informacji pospolitej”. By∏oby to te˝ nawiàzanie
do nazwy naszej uczelni. Merkury to
przecie˝ rzymski bóg handlu. Nie wiem,
czy do zmiany tytu∏u nie zmusi nas w∏aÊciciel fabryki wódek, produkujàcy wysokoprocentowego „Absolwenta”, który
zapewne przezornie zastrzeg∏ sobie t´
nazw´ w Urz´dzie Patentowym. Chyba,
˝e uzna, i˝ zapewniamy mu bezp∏atnà
reklam´. Na wszelki wypadek prosimy
wi´c tak˝e o uwagi na temat tytu∏u
i ewentualne propozycje jego zmiany.
Stefan Zawadzki
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Absolwenci SGH pilnie poszukiwani
dokoƒczenie ze str. 3
Jakà zasadà kieruje si´ pan w rekrutacji, jakie cechy powinien spe∏niaç
dobry kandydat?

– Pierwszà i najwa˝niejszà zasadà sà
umiej´tnoÊci, odpowiednie wykszta∏cenie, znajomoÊç j´zyków obcych, doÊwiadczenie i referencje, które zawsze
sprawdzam.
Czy wielu absolwentów SGH zg∏asza
si´ do agencji?

– W tej chwili ju˝ coraz mniej, absolwenci SGH nie majà problemu ze znalezieniem pracy, a jeÊli nawet zg∏aszajà
si´, to majà bardzo du˝e wymagania,
mogà przebieraç w ofertach. Firmom
zale˝y, ˝eby zatrudniaç absolwentów
dobrych uczelni, którzy mogà si´ wykazaç znajomoÊcià j´zyków obcych
i sta˝ami w renomowanych firmach,
równie˝ zagranicznych, a ludzie koƒczàcy SGH te warunki spe∏niajà. Ale
tak jest w przypadku „Êwie˝o upieczonych” absolwentów, czyli ludzi m∏odych 24-, 25-letnich. JeÊli chodzi o troch´ starsze osoby szukajàce pracy, to

wa˝ne jest, ˝eby mog∏y wykazaç si´
doÊwiadczeniem, czyli wczeÊniejszà
pracà w jakiejÊ znanej firmie, znaczàcej na rynku.
Czy zatrudnia pan tak˝e doradców
zawodowych dla osób, które myÊlà
o za∏o˝eniu w∏asnej firmy?

– Tak, jedna z moich pracownic jest takim doradcà, skoƒczy∏a specjalistyczne
studium w tej dziedzinie i ka˝dy, kto ma
˝yczenie, mo˝e umówiç si´ na rozmow´, aby wys∏uchaç fachowej porady.
Ale m∏odym ludziom koƒczàcym uczelni´ zaleca∏bym, aby najpierw zostali
pracownikami jakiejÊ renomowanej, du˝ej firmy, zanim b´dà próbowali za∏o˝yç w∏asnà. Dlatego, ˝e jeÊli ich w∏asny
biznes z jakichÊ powodów nie powiedzie si´ i po 2, 3 latach b´dà próbowali
szukaç pracy na rynku, to ich sytuacja
jest gorsza ni˝ absolwentów, którzy
w∏aÊnie skoƒczyli uczelni´.
Jakà sytuacj´ pan prognozuje na rynku pracy, czy nastàpià jakieÊ zmiany
w najbli˝szych latach?

– Coraz trudniej znaleêç kandydata do
pracy, zw∏aszcza fachowca o wysokich
kwalifikacjach i myÊl´, ˝e w najbli˝szych latach ta sytuacja nie zmieni si´,
a jeÊli nawet, to z ca∏à pewnoÊcià nie na
lepsze tylko na gorsze, tzn. b´dzie coraz
trudniej znaleêç dobrego pracownika.
Drena˝ rynku b´dzie coraz wi´kszy, kraje starej unii w coraz cz´Êciej zapraszajà
Polaków do pracy. A jak otworzy si´ rynek niemiecki, co wkrótce nastàpi, to dla
naszych firm oznaczaç b´dzie tragedi´.
Jak temu zaradziç?

– Niewàtpliwie powinny zanikaç ró˝nice w pensjach. Poza tym pracodawcy powinni nastawiç si´ w wi´kszym stopniu
na zatrudnianie i docenianie kandydatów
w starszym wieku. MyÊl´ zresztà, ˝e ten
proces ju˝ si´ zaczà∏ i b´dzie post´powa∏.
Co najbardziej pomaga w znalezieniu
dobrej pracy?

– Nie powiem tu chyba nic odkrywczego. Najcenniejsze sà znajomoÊci; potem
odpowiednie wykszta∏cenie i doÊwiadczenie zawodowe.
Dzi´kuj´ Panu za rozmow´.

Rozmawia∏a Anna Wiktorowicz

Czy masz ju˝ KART¢ ABSOLWENTA?
Karta Absolwenta SGH jest znakiem
rozpoznawczym absolwentów naszej
Uczelni i nowoczesnym dope∏nieniem
tradycyjnego znaczka absolwenta.
Jest to imienna karta, na której znajduje si´ numer oraz rok ukoƒczenia
studiów. Pierwsze karty zosta∏y wr´czone w paêdzierniku 2006 r. podczas
jubileuszowej inauguracji 101. roku
akademickiego w SGH. Liczba posiadaczy Karty Absolwenta SGH aktualnie si´ga ju˝ 700 osób.
Karta Absolwenta SGH umo˝liwia
skorzystanie z oferty firm b´dàcych
Partnerami Programu Rabatowego.
Obecnie Uczelnia wspó∏pracuje z 24 firmami, w tym z ksi´garniami, wydawnictwami, szko∏à j´zyków obcych, szko∏à taƒca, salonem urody, lecznicà stomatologicznà, firmami komputerowymi
klubami, restauracjami itp. Wi´cej informacji na ten temat znajdà Paƒstwo na
stronie internetowej:
www.sgh.waw.pl/Karta_Absolwenta/
Od paêdziernika 2007 r. wspólnie
z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Karta Absolwenta SGH wydawana jest tak˝e jako karta kredytowa typu Visa. Kar-
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t´ b´dzie mog∏a
otrzymaç ka˝da osoba, która jest studentem lub absolwentem
SGH. Uzyskanie karty nie wià˝e si´ z koniecznoÊcià otwierania rachunku w Banku Zachodnim WBK.
Karta kredytowa b´dzie s∏u˝y∏a równie˝
jako karta rabatowa,
na tych samych zasadach co Karta Absolwenta SGH. Wi´cej informacji nt. mo˝liwoÊci uzyskania Kary Kredytowej Visa BZ WBK znajduje si´ na stronie internetowej:
www.sgh.waw.pl/ckif//karta_absolwenta_SGH/karta_kredytowa_bzwbk/
Kart´ Absolwenta SGH mogà otrzymaç osoby, które w Szkole G∏ównej
Handlowej lub w Szkole G∏ównej Planowania i Statystyki uzyska∏y dyplom
ukoƒczenia studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich. Aby uzyskaç kart´, nale˝y wype∏niç ankiet´, która znajduje si´ na stronie internetowej:
www.sgh.waw.pl/Karta_Absolwenta/

oraz wnieÊç op∏at´ w wysokoÊci 20 z∏ na
konto Stowarzyszenia Wychowanków
SGH (nr konta: 75 1540 1287 2001
6874 1990 0001). Do wype∏nionej ankiety wskazane jest do∏àczenie kserokopii dyplomu ukoƒczenia studiów. Ankiet´ nale˝y przes∏aç na adres:
Stowarzyszenie Wychowanków SGH
Al. Niepodleg∏oÊci 164, pok. 103
02-554 Warszawa
lub e-mailem na adres: karta_absolwenta@sgh.waw.pl
Informacje na temat Karty Absolwenta SGH mo˝na uzyskaç pod nr tel.: (022)
564 64 64
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Uczyç si´ trzeba ca∏e ˝ycie!
Cz∏onkowie Stowarzyszenia Wychowanków mile widziani na wyk∏adach UTW SGH
Wspó∏czesne spo∏eczeƒstwo – to spo∏eczeƒstwo wiedzy. Post´p technologiczny we wszystkich dziedzinach ˝ycia,
szczególnie powszechna informatyzacja zarówno gospodarki, jak i sfer ˝ycia prywatnego obywateli zmusza
wszystkich do uzupe∏niania swojej
wiedzy, uczenia si´ nowych czynnoÊci,
przepisów, procedur, pozwalajàcych
radziç sobie chocia˝by z bezpoÊrednio
otaczajàcym nas Êwiatem nowoczesnej
telekomunikacji, powszechnej automatyzacji, bankomatami, kontami internetowymi, parkometrami i tysiàcem nowych nieznanych kiedyÊ urzàdzeƒ. Bez ustawicznego kontaktu z internetem trudno wyobraziç sobie dziÊ
˝ycie, a tym bardziej wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

Wyd∏u˝anie si´ ludzkiego ˝ycia, poprawa jego standardów jakoÊci oraz
proces integracji spo∏eczeƒstw sprawia,
˝e na ca∏ym Êwiecie niebywa∏y rozkwit
notujà placówki kszta∏càce seniorów,
w tym g∏ównie uniwersytety trzeciego
wieku. W Polsce pierwszy uniwersytet
trzeciego wieku za∏o˝y∏a w 1975 r.
w Warszawie prof. Halina Szwarc. DziÊ
nosi on jej imi´. Aktualnie w Polsce
funkcjonuje ju˝ ponad 140 takich uniwersytetów, w samej Warszawie 14,
w województwie mazowieckim 23, a co
roku powstaje kilkanaÊcie nowych.
Niektóre uniwersytety trzeciego wieku
dzia∏ajà przy organach samorzàdu terytorialnego, np. oÊrodkach pomocy spo∏ecznej, domach kultury, inne jak np. Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej – w ramach struktury organizacyjnej uczelni, najcz´Êciej jednak, tak jak
Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH, sà samodzielnymi osobami prawnymi – stowarzyszeniami lub fundacjami, czyli tzw. organizacjami pozarzàdowymi, lecz ÊciÊle
wspó∏pracujàcymi z wy˝szymi uczelniami. Poziom dzia∏alnoÊci edukacyjnej zale˝y w du˝ej mierze od w∏asnej zapobiegliwoÊci i kreatywnego dzia∏ania organizatorów. W dobrych tego typu placówkach,
zw∏aszcza zwiàzanych z wy˝szymi uczelniami, kandydaci na s∏uchaczy zmuszeni
sà oczekiwaç na miejsce na listach rezerwowych. Tak ogromne jest wÊród seniorów zapotrzebowanie na edukacj´.
Najcz´stszà formà dzia∏alnoÊci tych
uniwersytetów sà wyk∏ady o zró˝nicowanej tematyce, kursy komputerowe,
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Krystyna Lewkowicz, prezes
Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH

lektoraty, zaj´cia fizyczne: gimnastyka
rehabilitacyjna, basen, kursy taƒca towarzyskiego, wycieczki itp. W niektórych dzia∏ajà kó∏ka teatralne, chóry lub
pracownie plastyczne.
Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH
powsta∏ w maju 2006 r. z inspiracji prof.
Marii Romanowskiej, prorektora ds. dydaktyki i studentów. Od razu wzbudzi∏
wielkie zainteresowanie w Êrodowisku
uczelnianym, spotka∏ si´ z ˝yczliwoÊcià
i wszechstronnym wsparciem, dzi´ki
czemu uda∏o si´ niezwykle szybko uruchomiç bardzo zró˝nicowany program

nicowanej tematyce, 30 grup zaj´ç dodatkowych, w tym lektoraty z 4 j´zyków, kursy obs∏ugi komputera, Internetu, taƒca towarzyskiego, gimnastyki rehabilitacyjnej, zaj´ç na basenie oraz gry
w kr´gle.
S∏uchacze, obecnie w liczbie 650
osób – to g∏ównie osoby w przedziale
wiekowym 55-75 lat; w dwóch trzecich
z wy˝szym wykszta∏ceniem, 90 proc.
stanowià kobiety, blisko po∏owa to absolwenci lub byli pracownicy SGH.
Wszyscy cz∏onkowie Stowarzyszenia
Wychowanków mogà uczestniczyç
w wyk∏adach organizowanych przez
UTW SGH. Odbywajà si´ one w ka˝dà
Êrod´ w godz. 15.30-18.30 w Auli G∏ównej w Gmachu G∏ównym Szko∏y.
Mottem dzia∏ania I roku akademickiego by∏o has∏o: Nauka odm∏adza i dodaje
skrzyde∏. Sprawdzi∏o si´ w 100 procentach. Z satysfakcjà mo˝na by∏o obserwowaç, jak zmienia si´ osobowoÊç naszych
s∏uchaczy. Stajà si´ pewni siebie, kreatywni, podejmujà ró˝nego rodzaju inicjatywy, prac´ spo∏ecznà na rzecz UTW,
dodatkowe zaj´cia zawodowe, poprawia
si´ ich ogólna kondycja psychofizyczna
i aktywnoÊç obywatelska.
Ju˝ w pierwszym roku funkcjonowania UTW SGH otrzyma∏ dwie presti˝oW marcu br. zosta∏a oddana
nowa sala dydaktyczna
Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH

dydaktyczny, kulturalny i aktywizujàcy
ruchowo.
Nad ca∏oÊcià procesu dydaktycznego
czuwa rada programowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Piotra B∏´dowskiego. Z Uniwersytetem wspó∏pracuje
grono ok. 50 wolontariuszy – g∏ównie
studentów SGH, którzy prowadzà dla
seniorów zaj´cia komputerowe, lektoraty, zaj´cia sportowe itp. Proces edukacyjny UTW SGH obejmuje: dwie linie
programowe wyk∏adów o bardzo zró˝-

we nagrody za autorskie projekty edukacyjne od Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci: Klub W∏oski, czyli innowacja w kszta∏ceniu seniorów oraz
Integracja regionów, pokoleƒ i uniwersytetów trzeciego wieku, czyli Podlasie
TAK! – ale nie ma jak Warszawa! –
partnerski projekt realizowany we
wspó∏pracy z UTW w Bia∏ymstoku.
W konkursie og∏oszonym przez prezydokoƒczenie na str. 6
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denta m.st. Warszawy UTW SGH otrzyma∏ równie˝ trzyletni grant na realizacj´
projektu pod tytu∏em: Niech nikt nam nie
mówi, ˝e jesteÊmy na coÊ za starzy! Tytu∏ projektu to zarazem motto dzia∏ania
na II rok akademicki UTW SGH.
Dzi´ki dodatkowym Êrodkom finansowym uzyskanym w konkursach,

a g∏ównie w konkursie warszawskim,
UTW SGH wprowadzi∏ w bie˝àcym
roku akademickim wiele nowoÊci,
w tym:
– podjà∏ realizacj´ programu dla niepe∏nosprawnych;
– uruchomi∏ warsztaty komputerowe, tj. zaj´cia, które ju˝ dziÊ sta∏ si´

Co z drugim tomem „KSI¢GI SGH”?

Z okazji 100-lecia uczelni Stowarzyszenie Wychowanków zainicjowa∏o
wydawanie „Ksi´gi SGH: pracownicy
i absolwenci – kto jest kim?”. Nak∏adem
Wydawnictwa „Elipsa” ukaza∏ si´
I tom, zawierajàcy krótkà histori´ Szko∏y, ok. tysiàca not biograficznych wyk∏adowców i absolwentów, a tak˝e zbiór
studenckich anegdot.
Ze wzgl´du na pozytywne przyj´cie
tej inicjatywy zarówno przez czytelni-

ków jak i sympatycznà recenzje („Gazeta Wyborcza” zamieÊci∏a ca∏ostronicowà publikacj´ zatytu∏owanà „Ksi´ga
bardzo wp∏ywowych ludzi”), mo˝na by∏o przypuszczaç, ˝e bez wi´kszego trudu
uda si´ zebraç materia∏ do II tomu.
Tymczasem na wys∏anych i rozdanych
dotàd 7 tys. egz. ankiet wróci∏a wype∏niona znikoma iloÊç, nieco mniej ni˝ co
dziesiàta, a wydawnictwo ˝àda co najmniej 1000 not, poniewa˝ wtedy jest
szansa sprzedania op∏acalnego nak∏adu.
Dlaczego jest takie ma∏e zainteresowanie mo˝liwoÊcià uwiecznienia si´
w tej „Ksi´dze”, choç nie jest to zwiàzane ˝adnymi kosztami. Niektórzy
twierdzà, ˝e spowodowa∏a to prowadzona przez poprzednià ekip´ rzàdowa
tzw. wojna na teczki, szukanie „haków”
na niewygodne osoby, co spowodowa∏o, ˝e ludzie bardziej zacz´li chroniç
prywatnoÊç i niech´tnie informowaç
o swoich danych osobowych. Wydaje
si´ jednak, ze bardziej ni˝ te wzgl´dy,
powodem s∏abego nap∏ywu informacji
umo˝liwiajàcych opracowanie not biograficznych jest… lenistwo. Wielu osobom po prostu nie chcia∏o si´ wype∏niaç obszernej ankiety. LekkomyÊlnie
zrezygnowaliÊmy z ekipy wolontariuszy, która w przypadku pierwszego to-

Warto wiedzieç
Organizacja absolwencka towarzyszy∏a
Szkole G∏ównej Handlowej od zawsze.
Ju˝ w 1912 roku pierwsi absolwenci
Wy˝szych Kursów Handlowych im. Augusta Zieliƒskiego utworzyli Ko∏o Wychowaƒców, które w Êlad za zmianà nazwy Szko∏y przekszta∏ci∏o si´ w 1917 roku w Ko∏o Wychowanków Szko∏y G∏ównej Handlowej. Od 1925 roku organizacja
absolwencka funkcjonuje w formie stowarzyszenia, odwo∏ujàc si´ do tradycyjnego okreÊlenia „wychowanków” Szko∏y.
W 2007 roku SW SGH doczeka∏o si´
w∏asnej siedziby. Jest to pok. 102
w gmachu F, gdzie znajduje si´ sekreta-
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riat kierowany przez p. Teres´ Janiszewskà, tel. 0-22 564 93 91, e-mail:
swsgh@sgh.waw.pl. Dy˝ury: wtorek
i czwartek godz. 9-15, Êroda godz. 9-17.
Mo˝na tam uzyskaç bie˝àce informacje,
z∏o˝yç deklaracj´ cz∏onkowskà, zap∏aciç sk∏adki, zapisaç si´ na imprezy.
Sk∏adka cz∏onkowska wynosi w skali
roku: 50 z∏ dla osób czynnych zawodowo, 25 z∏ dla emerytów i rencistów.
Sk∏adki mo˝na zap∏aciç te˝ przelewem
na konto bankowe nr 75 1540 1287
2001 6874 1990 0001.
Adres pocztowy SGH: 02-554 Warszawa, Al. Niepodleg∏oÊci 162.

prawdziwym Internetowym Klubem Seniora;
– poradnictwo psychologiczne dla
s∏uchaczy i ich rodzin;
– rozpoczà∏ edycj´ w∏asnej gazety
„Panoramy UTW SGH”.
Krystyna Lewkowicz

mu namawia∏a do wype∏niania ankiety.
Nie chcemy jednak rezygnowaç z kontynuacji tego po˝ytecznego wydawnictwa b´dàcego pomocà w odnawianiu
dawnych kole˝eƒskich wi´zi i w nawiàzywaniu nowych, biznesowych kontaktów, a tak˝e dokumentujàcego interesujàce losy studentów. W drugim tomie zaplanowano równie˝ opublikowanie
„Panteonu SGH”, prezentujàcego sylwetki 100 najbardziej zas∏u˝onych postaci z minionego stulecia zwiàzanych
z SGH, którego opracowanie te˝ si´
opóênia, gdy˝ wydawca postanowi∏ zawrzeç umowy autorskie z pracownikami
Katedry Historii Gospodarczej i Spo∏ecznej SGH dopiero wtedy, kiedy otrzyma
1000 wspó∏czesnych not biograficznych.
Apelujemy do osób, które otrzyma∏y ankiety, a ich nie wype∏ni∏y, by uczyni∏y to
jak najszybciej. Osoby, do których ankiety nie dotar∏y, mogà je znaleêç w Internecie pod adresem:
www.sgh.waw.pl/ksiegasgh/
a tak˝e w I tomie „Ksi´gi”, który mo˝na
nabyç w Wydawnictwie „Elipsa” wysy∏ajàc droga pocztowa zamówienie na
adres 00-189 Warszawa, ul. Inflancka
15/189, albo poprzez ksi´garni´ internetowà tego wydawnictwa:
elipsa@elipsa.pl
albo po prostu kontaktujàc si´ z sekretariatem Stowarzyszenia Wychowanków
SGH proszàc o wys∏anie druku ankiety.

ABSOLWENT
miesi´cznik Stowarzyszenia
Wychowanków SGH
redaktor odpowiedzialny:
Stefan Zawadzki
tel. kom. 0-609 559 945
e-mail: jastrzebiec.stefan.zawadzki@neostrada.pl
wspó∏praca: Anna Wiktorowicz
zdj´cia: Maciej Górski
Listy prosimy adresowaç:
Stowarzyszenie Wychowanków
SGH/ „Absolwent”
02-554 Warszawa,
Al. Niepodleg∏oÊci 162
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