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Miesi´cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH

Profesor L. Balcerowicz prosi o kontakt
● W Internecie ukaza∏ si´ apel Pana Profesora do absolwentów, z którymi mia∏
Pan przyjemnoÊç spotkaç si´ jako ze studentami, aby nawiàzali z Panem kontakt. Podobno dotàd zg∏osi∏o si´ niewielu. Mo˝e wi´c powtórzymy ten apel na
∏amach „Gazety”:
Szanowni Paƒstwo!
Przez ostatnich kilkanaÊcie lat ∏àczy∏em mojà dzia∏alnoÊç publicznà z pracà
akademickà w Szkole G∏ównej Handlowej. W tym czasie mia∏em przyjemnoÊç
spotkaç i poznaç wielu wspania∏ych studentów, z których cz´Êç przygotowywa∏a
pod moim kierunkiem prace magisterskie
lub doktoranckie. Chcia∏bym nawiàzaç
z Paƒstwem kontakt! Dlatego prosz´
wszystkich moich by∏ych i aktualnych
studentów o przes∏anie na adres poczty
elektronicznej: lbstudenci@post.pl lub
leszek.balcerowicz@sgh.waw.pl informacji na swój temat, a w szczególnoÊci
o podanie: wyk∏adu, w którym uczestniczyli, tytu∏u i roku obrony pracy magisterskiej, doktoranckiej i dodatkowych
informacji o sobie oraz adresu kontaktowego! Bardzo serdecznie dzi´kuj´!
Leszek Balcerowicz
● Mo˝e ma∏a iloÊç zg∏oszeƒ spowodowana jest tym, ˝e Pan Profesor nie
poda∏, czemu te zg∏oszenia mia∏yby
s∏u˝yç?
– Powodowa∏a mnà przede wszystkim ciekawoÊç, jak potoczy∏y si´ ich
dalsze losy, gdzie przebywajà, na jakich
stanowiskach pracujà.
● Sàdzi∏em, ˝e pragnà∏ Pan Profesor nawiàzaç kontakt ze swoimi dawnymi s∏uchaczami, aby zach´ciç ich
do w∏àczenia si´ w zainicjowanà
w ubieg∏ym roku akcj´ edukacji obywatelskiej Polaków, czemu ma s∏u˝yç
pozarzàdowa organizacja Forum
Obywatelskiego Rozwoju, na czele
którego Pan stanà∏.

– OczywiÊcie cieszy∏oby mnie, gdyby
si´ tà inicjatywà zainteresowa∏y osoby
majàce takà „˝y∏k´” obywatelskà.
● Jak wiadomo inicjatywa ta przyciàgn´∏a wiele znakomitych nazwisk.
W komitecie programowym zasiadajà
prof. ekonomii Dariusz Filar, by∏y
prezes Trybuna∏u Konstytucyjnego
Marek Safian, by∏y rzecznik praw
obywatelskich Andrzej Zoll, prezes

Helsinskiej Fundacji Praw Cz∏owieka
Marek Antoni Nowicki, prof. W∏adys∏aw Bartoszewski, a nawet prof. Norman Davies. Mo˝e Pan Profesor zechce powiedzieç coÊ szerzej na temat
zadaƒ i metod dzia∏ania tego Forum.

– Lista osób, które zg∏osi∏y akces do
Forum jest bardzo szeroka. Obok wspomnianych ekonomistów, historyków
i prawników jest b. minister, a nast´pnie
przedstawiciel Polski w Europejskim
Banku Odbudowy i Rozwoju Tadeusz
Syryjczyk i Jan Wejchert, prezydent
grupy ITI, znana dziennikarka Teresa
Toraƒska i wybitna aktorka Krystyna
Janda. Prezesem zarzàdu jest Jaros∏aw
Be∏dowski, prawnik, b. pracownik Narodowego Banku Polskiego, a wiceprezesem do spraw badawczych – Andrzej
Rzoƒca, absolwent SGH, doktor nauk
ekonomicznych, adiunkt w Katedrze
Mi´dzynarodowych Studiów Porównawczych naszej Uczelni. Sà to m∏odzi
ludzie w granicach trzydziestki. Zasadniczym celem Forum jest zwi´kszenie
obywatelskiego zaanga˝owania w polskim spo∏eczeƒstwie na rzecz propozycji, które sprzyjajà szybkiemu i stabilnemu rozwojowi kraju. JesteÊmy pierwszà
w Polsce organizacjà pozarzàdowà, która za swój cel przyj´∏a przekazywanie
wyników badaƒ nauk spo∏ecznych tak

Leszek Balcerowicz, b. prezes Narodowego
Banku Polskiego, wicepremier i minister finansów w pierwszym niekomunistycznym
rzàdzie Polski po II wojnie Êwiatowej, absolwent i profesor Szko∏y G∏ównej Handlowej, doktor honoris causa kilkunastu uczelni krajowych i zagranicznych; wyró˝niany
presti˝owymi nagrodami i odznaczeniami
polskimi i mi´dzynarodowymi, w tym Orderem Or∏a Bia∏ego.

szerokim kr´gom. Interesuje nas wizja
takiego ustroju, który tworzy warunki
sprzyjajàce: pracy, przedsi´biorczoÊci
i innowacyjnoÊci, oszcz´dzaniu i inwestowaniu, a tak˝e zdobywaniu wiedzy.
Podstawowymi kierunkami dzia∏aƒ Forum jest mobilizowanie do obywatelskiej aktywnoÊci oraz dzia∏alnoÊç informacyjno-edukacyjna,
prowadzona
w mo˝liwie atrakcyjnej formie. Temu
m.in. s∏u˝à wydawane przez nas raporty,
jak np. Ile dzieli Polsk´ od cudu gospodarczego? (wydany przy udziale Polskiej Konfederacji Pracodawców „Lewiatan”), albo Ile kosztujà nas wczeÊniejsze emerytury? (wydany razem
z Towarzystwem Polskich Ekonomistów). Misjà Forum jest rozwój takiej
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Podyskutujmy o Stowarzyszeniu

Nie zrobià tego krasnoludki
W pierwszym numerze „Absolwenta” zaapelowaliÊmy do Czytelników, aby
nadsy∏ali pomys∏y jak o˝ywiç prac´ Stowarzyszenia, a tak˝e zg∏aszali deklaracje pomocy w realizacji swoich pomys∏ów. Oto jeden z pierwszych listów, które otrzymaliÊmy w odpowiedzi na nasz apel:

Od kilku lat, odkàd w zarzàdzie Stowarzyszenia Wychowanków SGH znalaz∏o si´ kilka osób majàcych ambicje uaktywnienia tej organizacji, coÊ si´ wreszcie dzieje. Powoli roÊnie liczba cz∏onków, Stowarzyszenie dorobi∏o si´ w∏a-

snego lokalu, sekretariatu oraz tablicy
og∏oszeƒ, z okazji 100-lecia uczelni wyda∏o pierwszy tom Ksi´gi SGH prezentu-
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Nie zrobià tego krasnoludki
dokoƒczenie ze str. 1
jàcej 1000 sylwetek absolwentów, którzy
odpowiedzieli na rozsy∏anà na potrzeby
tej publikacji ankiet´, zacz´∏a ukazywaç
si´ w gazecie SGH comiesi´czna wk∏adka „Absolwent”. Kilkaset osób zg∏osi∏o
si´ do Stowarzyszenia po „Karty Absolwenta”. Powsta∏y przy udziale aktywnych cz∏onków zarzàdu Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH zaprasza na interesujàce wyk∏ady tak˝e
wszystkich, którzy nale˝à do naszej organizacji. Organizowane raz w roku spotkania wielkanocne i bo˝onarodzeniowe,
przyciàgajàce jedynie niewielkà grup´
emerytów, przesta∏y byç jedynym widocznym znakiem istnienia Stowarzyszenia. Ciekawsze sta∏y si´ tak˝e posiedzenia zarzàdu, cz´sto zg∏aszane sà,
i dyskutowane interesujàce pomys∏y
i uwagi, które dotyczà g∏ównie sposobów
przyciàgni´cia do Stowarzyszenia m∏odych absolwentów. Ci, którym najbardziej zale˝y na rozwoju Stowarzyszenia,
sà jednoczeÊnie bardzo zaabsorbowani
pracà zawodowà czy naukowà oraz dzia∏alnoÊcià spo∏ecznà na innych polach,
stàd te˝ ich mo˝liwoÊci czynnego realizowania swoich pomys∏ów sà bardzo
ograniczone. Nie wszystkie z tych zadaƒ
mo˝na z∏o˝yç na barki sekretarki pracujàcej w ograniczonym wymiarze czasu.
Na krasnoludki liczyç chyba tak˝e nie
mo˝na. Stàd pomys∏, aby zatrudniç
w Stowarzyszeniu mened˝era, który by∏by „wykonawczym ramieniem” zarzàdu,
rozliczanym nie z godzin urz´dowania,
ale z realizacji konkretnych zadaƒ.
Jakie by∏yby to zadania?
1. Docieranie do potencjalnych cz∏onków, a wi´c przede wszystkim do absolwentów. Wk∏adajàc w te dzia∏ania sporo wysi∏ku, mo˝na by co roku „przysporzyç” Stowarzyszeniu przynajmniej
1000 wartoÊciowych cz∏onków. DziÊ
SW SGH liczy – zdaje si´ – ok. 600
cz∏onków, z tego tylko po∏owa op∏aca
sk∏adki. Wi´c chyba warto podjàç takie
dzia∏ania. Co roku organizowane sà
w Szkole spotkania absolwentów, którzy immatrykulowali si´ przed 50. laty,
po∏àczone ze spotkaniem z rektorem
i wr´czeniem stosownych dyplomów
z tej okazji. Wydaje si´, ˝e warto, aby
takie spotkania organizowaç tak˝e
z okazji 25-lecia immatrykulacji. By∏yby to zjazdy 40-latków, których powinno si´ przyciàgnàç do Stowarzyszenia.
2. Konieczne sà dzia∏ania organizacyjne majàce na celu stworzenie grup,
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kó∏ czy klubów zrzeszajàcych cz∏onków
o podobnych zainteresowaniach naukowych, zawodowych czy podobnym hobby, na których w przysz∏oÊci mo˝na by
oprzeç struktur´ Stowarzyszenia. Nale˝a∏oby równie˝ wyjÊç ze Stowarzyszeniem poza granice Warszawy i organizowaç ko∏a terenowe, zw∏aszcza w tych
miejscowoÊciach, w których istnia∏y filie Szko∏y, albo tam, gdzie mieszka spora liczba absolwentów.
3. W statucie mamy funkcj´ cz∏onka
wspierajàcego. W rzeczywistoÊci – ani
jednego takiego cz∏onka. Mened˝er powinien tak˝e si´ staraç, aby ich – osoby
fizyczne lub instytucje – pozyskaç. Poszukiwanie sponsorów mo˝na by po∏àczyç z organizowaniem kameralnych
spotkaƒ szefów du˝ych firm, zw∏aszcza
z kolegami z tego samego rocznika. Takie spotkania organizujà zagraniczne
stowarzyszenia absolwentów.
4. Du˝e pole dzia∏ania jest w dziedzinie
public relations – poczàwszy od strony
internetowej Stowarzyszenia, poprzez redagowanie wk∏adki „Absolwent” po kontynuowanie wydawania Ksi´gi SGH, prezentujàcej nie tylko starszych, ale przede
wszystkim tych absolwentów, którzy
w∏aÊnie opuszczajà Uczelni´. KiedyÊ takà
seri´ planowa∏o Centrum Karier, póêniej
samorzàd studencki. Niestety, nie uda∏o
si´ tych planów zrealizowaç. Wysi∏ki
z zakresu public relations warto by rozszerzyç tak˝e o zorganizowanie wydarzeƒ takich, jak np. przyznawanie wyró˝nieƒ dla wybitnych absolwentów (lub kierowanych przez nich instytucji) wy∏anianych drogà konkursów organizowanych
wspólnie z mediami i innymi organizacjami np. grupujàcymi pracodawców, czy
bran˝owymi. Dlaczego Stowarzyszenie
nie mia∏oby ustanowiç medalu, zwiàzanego z wybitnym ekonomistà, uroczyÊcie
przyznawanego np. w dniu Âwi´ta SGH?
5. Ca∏kowicie zaniedbanym odcinkiem sà kontakty z podobnymi organizacjami w uczelniach krajowych i zagranicznych.
T´ list´ „pobo˝nych ˝yczeƒ” mo˝na by
rozwinàç jeszcze bardziej. Ale wystarczy∏oby, aby mened˝er (o którym w tekÊcie
jest mowa) skutecznie zajà∏ si´ tymi sprawami, które wymieni∏em powy˝ej. Nie sà
to zadania dla cz∏onka zarzàdu, który raz
w miesiàcu zjawia si´ na posiedzenie, ani
dla sekretarki dy˝urujàcej przez trzy dni
w tygodniu. Musi byç to ktoÊ trzeci, kto
zdecyduje si´ na prac´ dla Stowarzyszenia
w nienormowanym czasie.
X. Y. (imi´ i nazwisko znane redakcji)

Profesor L. Balcerowicz
prosi o kontakt
cd ze str. 1
demokracji, która jest ˝ywa dzi´ki szerokiemu uczestnictwu spo∏eczeƒstwa,
a obywatelskie decyzje sà w maksymalnie mo˝liwym stopniu oparte na rzetelnej wiedzy, pochodzàcej z bogatego doÊwiadczenia i wiarygodnych badaƒ naukowych. Trzeba wyraênie podkreÊliç,
˝e Forum nie jest partià politycznà, ale
organizacjà zajmujàcà si´ edukacjà obywatelska. Wzorujemy si´ na podobnych
organizacjach, dzia∏ajàcych w USA i w
Wielkiej Brytanii.
● A jak przebiega rozwój struktur
organizacyjnych Forum i skàd czerpane sà Êrodki na t´ dzia∏alnoÊç?

– Aktualnie jesteÊmy w trakcie ekspansji – powstaje sieç klubów Forum, tà
drogà chcemy dotrzeç do ró˝nych Êrodowisk. Kluby zrzeszajà sympatyków
Forum, którzy chcà w∏àczyç si´ w jego
dzia∏ania w ró˝nych miejscach Polski.
Uczestnicy b´dà mogli braç udzia∏
w szkoleniach i zjazdach klubów.
W przysz∏oÊci planowane jest wydawanie klubowego magazynu. Forum jest
fundacjà, która nie prowadzi dzia∏alnoÊci gospodarczej i utrzymuje si´ z dobrowolnych wp∏at polskich i zagranicznych osób fizycznych i prawnych, uto˝samiajàcych si´ z jego misjà. JeÊli chodzi o êród∏a finansowania dbamy o pe∏nà przejrzystoÊç. Wszelkie informacje
w tych sprawach mo˝na b´dzie znaleêç
w sprawozdaniach rocznych. Zach´cam
wszystkich, których interesuje dzia∏alnoÊç Forum do zaglàdania na stron´ internetowà: www.for.org.pl, gdzie szerzej opisana jest misja Forum i sposoby
jej realizacji.
● Co sàdzi Pan Profesor o ewentualnoÊci nawiàzania wspó∏pracy Forum Obywatelskiego Rozwoju ze Stowarzyszeniem Wychowanków Szko∏y
G∏ównej Handlowej? Na przyk∏ad,
czy mo˝liwe, aby w ramach Stowarzyszenia zaczà∏ dzia∏aç klub Forum
Obywatelskiego Rozwoju?

– Forum otwarte jest na wspó∏prac´
z innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarzàdowymi, które stawiajà
sobie podobne do naszych cele, albo
krzy˝ujàce si´ z naszymi, a wi´c generalnie jestem na tak, ale trudno w trakcie
tej krótkiej rozmowy podejmowaç konkretne decyzje. Zostawmy wi´c t´ spraw´ do dalszej dyskusji.
Dzi´kujemy za rozmow´.
Rozmawia∏ Stefan Zawadzki
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Jak stworzyç dom maklerski
wysoko notowany w rankingach?
„Absolwent” w ka˝dym wydaniu odwiedza jakàÊ firm´ lub instytucj´, kierowanà przez osob´, która studiowa∏a w Szkole G∏ównej Handlowej. Tym razem
z∏o˝yliÊmy wizyt´ w Biurze Maklerskim Banku Ochrony Ârodowiska i przeprowadziliÊmy rozmow´ z jego prezesem p. Rados∏awem Olszewskim

● Kiedy rozpoczà∏ Pan swojà karier´ maklerskà? Czy by∏ ju˝ Pan wtedy
absolwentem SGH?
– Jestem nietypowym absolwentem
SGH, bo koƒczy∏em w tej Uczelni studia
podyplomowe – Zarzàdzanie Bankiem
Komercyjnym. W tym czasie by∏em ju˝
cz∏onkiem Zarzàdu Domu Maklerskiego
BOÂ. Studia magisterskie koƒczy∏em natomiast na Politechnice Warszawskiej.
W∏aÊnie wtedy, w listopadzie 1992 r.,
zda∏em egzamin i uzyska∏em licencj´
maklera papierów wartoÊciowych.
● Skàd pomys∏ ˝eby zdawaç taki
egzamin b´dàc studentem Politechniki?

– Zawsze interesowa∏em si´ ekonomià i politykà. Swoje pierwsze pieniàdze
zarobione podczas praktyk wakacyjnych
postanowi∏em zainwestowaç. Gie∏da
w Polsce wtedy dopiero si´ tworzy∏a.
Pierwszym instrumentem, którym obracano, by∏y obligacje skarbu paƒstwa.
W przedsi´biorstwach paƒstwowych,
w ramach walki z inflacjà, cz´Êç pensji
wyp∏acano pracownikom w takiej postaci. Jako, ˝e ludzie mieli doÊç du˝e potrzeby konsumpcyjne, a sk∏onnoÊç do
inwestowania by∏a bardzo ograniczona,
szybko sprzedawano je na rynku po zani˝onych cenach. Pami´tam, ˝e gdy
pierwszy raz przeczyta∏em o tym na
stronach ekonomicznych „Rzeczpospolitej”, fakt notowania obligacji skarbu
paƒstwa z tak du˝ym dyskontem bardzo
mnie zdziwi∏, a zarazem zainteresowa∏.
Póêniej okaza∏o si´, ˝e by∏a to bardzo
dobra inwestycja.
● Na tyle to Pana wciàgn´∏o, ˝e zdecydowa∏ si´ Pan zostaç za∏o˝ycielem
jednego z pierwszych domów maklerskich w Polsce.

– Po skoƒczeniu studiów, posiadajàc
ju˝ licencj´ maklera, mia∏em szcz´Êcie
rozpoczàç prac´ w Polskim Banku Rozwoju, bardzo dynamicznym banku korporacyjnym i inwestycyjnym. Praca tam
pozwoli∏a mi zdobyç doÊwiadczenie,
pog∏´biç wiedz´, poznaç rynek i nawiàzaç kontakty z wieloma instytucjami,
m.in. z Bankiem Ochrony Ârodowiska.
To w∏aÊnie BOÂ na poczàtku 1994 r. zaproponowa∏ mi wspó∏prac´ przy organizowaniu swojego biura maklerskiego.
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By∏em wi´c jednym z jego za∏o˝ycieli
i akcjonariuszy, pe∏niàc funkcj´ cz∏onka
zarzàdu, a od 1996 r. prezesa Spó∏ki.
● Jak tworzy si´ dom maklerski?
– Przy tworzeniu DM BOÂ pomocne
by∏o to, ˝e dzi´ki pracy w poprzedniej
instytucji ja i zespó∏ moich wspó∏pracowników byliÊmy rozpoznawalni na
rynku jako maklerzy. Wielu naszych
przysz∏ych klientów przychodzi∏o do
nas po prostu z ciekawoÊci. Poza tym
staraliÊmy si´ stworzyç ofert´, która by∏a w ka˝dym punkcie konkurencyjna
w stosunku do innych domów maklerskich. MieliÊmy bardzo otwarte i przyjazne podejÊcie do ludzi, zarówno klientów jak i pracowników.
● Na ile zmieni∏a si´ sytuacja na
rynku od lat dziewi´çdzesiàtych?

– Nasze biuro powsta∏o jako 54.
w Polsce. Po kilku latach liczba domów
maklerskich spad∏a poni˝ej 20 w wyniku
konsolidacji w sferze bankowej oraz
przej´ç i fuzji mniejszych kapita∏owo
podmiotów. My te˝ w 2002 r. przej´liÊmy doÊç pr´˝ne prywatne biuro. Rynek
us∏ug maklerskich charakteryzuje si´ du˝à zmiennoÊcià i podatnoÊcià na bie˝àcà
koniunktur´. W momencie, kiedy rynek
gwa∏townie s∏abnie, nie wszystkim udaje
si´ przetrwaç trudny okres. Pami´tamy
czasy w historii polskiego rynku kapita∏owego, jak lata 1998-1999 czy 20012002, w których gie∏da notowa∏a bardzo
niskie obroty, a marazm i zwàtpienie
ogarnia∏o niemal ca∏y rynek. Niektórym
wówczas wydawa∏o si´, ˝e post´pujàcy
proces globalizacji spowoduje marginalizacj´ naszej gie∏dy i polskiego rynku.
Natomiast ostatnie cztery lata zwiàzane
by∏y ze wzrostem gospodarczym i bardzo dobrà koniunkturà na gie∏dzie, co ponownie powoduje powstawanie nowych
krajowych podmiotów maklerskich oraz
wzrost zainteresowania zagranicznych
instytucji, które coraz cz´Êciej decydujà
si´ na bezpoÊrednie dzia∏anie na naszym
rynku jako zdalni cz∏onkowie.
● Jakie dzia∏ania Pan podejmuje ˝eby
DM BOÂ ciàgle si´ rozwija∏?

– Przede wszystkim staramy si´ zaspokajaç potrzeby klientów w sposób
profesjonalny i innowacyjny. Ciàgle
podnosimy jakoÊç obs∏ugi klienta oraz

Prezes Rados∏aw Olszewski

dbamy o konkurencyjnoÊç naszej oferty.
Staramy si´ tak˝e wprowadzaç nowe
narz´dzia u∏atwiajàce nam prac´,
a klientom rozszerzajàce mo˝liwoÊci inwestycyjne. Tu kamieniem milowym
by∏o wprowadzenie Internetu. ByliÊmy
pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych biur w Europie, które ju˝
w 1996 r. wprowadzi∏o mo˝liwoÊç inwestowania online. DziÊ nasz serwis
transakcyjny – bossa.pl – jest uznawany
przez inwestorów indywidualnych za
najlepszà platform´ w kraju. Jest to tak˝e jeden z g∏ównych kana∏ów naszej komunikacji z klientami i miejsce realizacji naszej dzia∏alnoÊci edukacyjnej. Nasi eksperci, teoretycy jak i praktycy, publikujà tu teksty edukacyjne i kursy tematyczne. W ostatnim okresie za∏o˝yliÊmy pierwszy na naszym rynku blog
maklerski. To miejsce, gdzie na bie˝àco
mo˝na konsultowaç najró˝niejsze zagadnienia z zakresu rynku finansów
z naszymi pracownikami i innymi internautami. Oprócz aktywnoÊci internetowej DM BOÂ rozpoznawalny jest tak˝e
dzi´ki swojej dzia∏alnoÊci na rynku kontraktów terminowych. Od poczàtku aktywnie anga˝owaliÊmy si´ w rozwój tego rynku, dzi´ki czemu z ka˝dym rokiem umacnialiÊmy na nim swojà pozycj´, a od ponad 5 lat nieprzerwanie jesteÊmy jego liderem. Nasz sukces mo˝liwy jest równie˝ dzi´ki umiej´tnoÊci
elastycznego dopasowania si´ do sytuacji na rynku i wykorzystania sprzyjajàcych warunków. Dobrym tego przyk∏adem jest nasza aktywnoÊç na rynku pierwotnym. W ostatnim okresie byliÊmy
cd str. 4
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cd ze str. 3
jednym z najaktywniejszych jego
uczestników, b´dàc przy tym wyró˝nianym za elastycznoÊç i partnerskie traktowanie emitenta. Nasze dzia∏ania docenili nie tylko emitenci, ale równie˝
klienci indywidualni. Âwiadczà o tym
czo∏owe pozycje DM BOÂ w rankingach „Forbesa” i „Parkietu”. Inwestorzy
indywidualni uznali nas za najlepszy
dom maklerski w Polsce, podkreÊlajàc
przy tym wysokà jakoÊç naszej platformy internetowej i profesjonalizm pracowników. To zaufanie, jakim od lat darzà nas inwestorzy jak i emitenci jeszcze bardziej motywuje nas do wyt´˝onej pracy.
● Dzi´ki szerokiej dzia∏alnoÊci edukacyjnej DM BOÂ kojarzony jest ja-

ko biuro przyjazne nie tylko doÊwiadczonym, ale te˝ i poczàtkujàcych inwestorom.

● Czy DM BOÂ jest dobrym miejscem dla absolwentów SGH na rozpocz´cie ich drogi zawodowej?

– Edukacja inwestorów by∏a dla nas
zawsze jednym z priorytetów. Du˝y nacisk k∏adziemy na edukacj´ osób, które
zaczynajà dopiero swojà przygod´
z gie∏dà. Wielu z nich to studenci. Eksperci DM BOÂ organizujà wyk∏ady
w wielu uczelniach w ca∏ej Polsce. Od
kilku lat wspieramy równie˝ i wspó∏pracujemy przy organizacji kolejnych edycji Internetowej Gry Gie∏dowej. Dzi´ki
temu cz´Êç finalistów ma np. mo˝liwoÊç
odbycia praktyk w naszym Biurze. Ja
sam wyk∏adam dla studentów studiów
zaocznych w jednej z uczelni. Dziel´ si´
tam swojà wiedzà praktycznà i teoretycznà z zakresu rynku kapita∏owego.

– Jak najbardziej. Nie tylko dlatego,
˝e mo˝na zdobyç tu niezb´dne doÊwiadczenie i „obycie” gie∏dowe, ale tak˝e
dlatego, ˝e panuje u nas przyjazna atmosfera oraz jesteÊmy otwarci na nowe
pomys∏y i rozwiàzania. Zale˝y nam, aby
ludzie byli zadowoleni z tego, ˝e pracujà w DM BOÂ i ˝eby praca ta dawa∏a im
pe∏ne poczucie satysfakcji. Zdajemy sobie spraw´, ˝e ka˝dy wynik tworzà ludzie. To oni majà bezpoÊredni kontakt
z inwestorami i to od ich zaanga˝owania i kreatywnoÊci zale˝y nasz dalszy
rozwój.
Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´
Anna Wiktorowicz

zwoli na prowadzenie w klubie tak˝e
zaj´ç seminaryjnych i çwiczeƒ dla studentów SGH, które odbywaç si´ b´dà
w tym lokalu, kiedy nie b´dzie on wykorzystywany na dzia∏alnoÊç klubowà.
Powstanie Klubu spotka∏o si´ z wielkim zainteresowaniem, a fakt, ˝e cz∏onkowie UTW SGH mogà w ten sposób
wnieÊç swój symboliczny wk∏ad i pozostawiç trwa∏y Êlad w bazie materialnej Uczelni, jest dla nich powodem do
dumy.

Nabyte w tym klubie umiej´tnoÊci
komputerowe pozwolà wielu seniorom
znaleêç dodatkowe zaj´cia zarobkowe
lub chocia˝by podjàç prac´ spo∏ecznà na
rzecz organizacji, których sà cz∏onkami
Do korzystania z klubu zaproszeni sà
wszyscy cz∏onkowie UTW SGH, cz∏onkowie Stowarzyszenia Wychowanków
SGH, studenci – wolontariusze i pracownicy Szko∏y, tak˝e z osobami towarzyszàcymi.
Krystyna Lewkowicz

Internetowy Klub
Seniora ju˝ otwarty
Internetowy Klub Seniora to nowa
inicjatywa Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH, realizowana dzi´ki tzw. Êrodkom przejÊciowym 2005 Unii Europejskiej. Otrzymany grant unijny oraz ˝yczliwoÊç Szko∏y, która przeznaczy∏a na realizacj´ tego projektu pi´knà sal´ nr 208
w budynku A przy ul. Rakowieckiej 22,
uczyni∏y mo˝liwym uruchomienie placówki, ∏àczàcej w sobie wiele funkcji:
● kawiarenki internetowej, w której
seniorzy mogà doskonaliç swoje umiej´tnoÊci komputerowe, kontaktowaç si´
ze Êwiatem, korzystaç z internetu zgodnie z indywidualnymi potrzebami,
● edukacyjnà – pozwalajàcà na dostarczanie seniorom wiedzy,
● siedziby rzecznika praw seniora, ∏àczàcego w sobie funkcje informacyjne
w sprawach konsumenckich oraz pomocy w reprezentowaniu interesów skutecznego dochodzenia praw seniorów
przed urz´dami,
● punktu poradnictwa prawnego
i psychologicznego,
● seminariów, warsztatów psychologicznych i terapii grupowej,
● pracowni kursów i konkursów
komputerowych,
● miejsca dzia∏alnoÊci towarzyskiej,
kulturalnej i oÊwiatowej,
● siedziby kó∏ zainteresowaƒ: bryd˝owego, dyskusyjnego klubu filmowego itp.
Klub wyposa˝ono w nowoczesny
sprz´t komputerowy oraz zakupione
w wi´kszoÊci ze Êrodków unijnych,
a cz´Êciowo ze Êrodków w∏asnych
UTW SGH meble. Wyposa˝enie to po-
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Wspomnienia absolwentki-weteranki

Spotykamy si´ ju˝ 63 lata…
W marcu 1945 r. powróci∏am do zniszczonej Warszawy. Przywita∏a mnie cisza
wymar∏ego miasta, czarne oczodo∏y
okien wypalonych domów, kikuty frontonów kamienic, góry gruzów i stosy ˝elastwa. Ja, rodowita warszawianka, d∏ugo
szuka∏am wÊród gruzów kamienicy,
w której mieszka∏am przed powstaniem
warszawskim. Dziwnym zbiegiem okolicznoÊci „moja” kamienica przy ul. Pi´knej 11 i po∏o˝ony vis a vis gmach Szko∏y
˚eƒskiej im. Cecylii Plater Zyberkówny,
by∏y jedynymi ocalonymi budynkami
przy tej ulicy. Poczàtkowo warunki ˝ycia
w oswobodzonym mieÊcie by∏y koszmarne, wr´cz niewyobra˝alne! Lewobrze˝na
Warszawa pozbawiona by∏a elektrycznoÊci, ogrzewania, kanalizacji, komunikacji
i wszelkiej infrastruktury, a przede
wszystkim dostaw ˝ywnoÊci i wody.
Z ka˝dym dniem wzmaga∏ si´ nap∏yw
ludnoÊci. Zacz´∏o pojawiaç si´ coraz
wi´cej ludzi objuczonych tobo∏kami, wydeptujàcych w gruzach wàskie Êcie˝ki
w poszukiwaniu swoich domostw. Moje
ocala∏e obszerne mieszkanie w ÊródmieÊciu sta∏o si´ dla niektórych ratunkiem.
W celu przyjÊcia im z pomocà ÊciàgaliÊmy zewszàd materace i we wszystkich
pomieszczeniach urzàdzaliÊmy sypialnie
na pod∏ogach. Bywa∏o, ˝e mimo minusowych temperatur nieogrzewanego mieszkania nocowa∏o u nas po kilkanaÊcie
osób – „bie˝eƒców” pokotem, na materacach, wyszabrowanych z pobliskich, stojàcych otworem, mieszkaƒ.
KtóregoÊ dnia nasz opiekuƒczy dozorca, który w∏aÊnie powróci∏, przywlók∏ nam znalezionà w piwnicy
tzw. „koz´” i zainstalowa∏ jà w salonie,
obok ocala∏ego pianina, wypuszczajàc
na zewnàtrz rur´ komina poprzez zabite
dyktà okno. Jaka˝ to by∏a radoÊç dla nas

i naszych goÊci, kiedy mogliÊmy zagrzaç ∏y˝k´ ciep∏ej strawy!
Jedynà ˝ywicielkà naszej gromadki
(sk∏adajàcej si´ z matki i czworga dzieci,
ojciec by∏ internowany na W´grzech)
sta∏a si´ w owym czasie moja starsza
siostra, która w czasie okupacji niemieckiej rozpocz´∏a konspiracyjne studia
medyczne na tzw. kursach Zaorskiego.
Poprzez uruchomiony w ocala∏ym budynku pobliskiej szko∏y punkt Polskiego
Czerwonego Krzy˝a uda∏o si´ jej otrzymaç dosyç intratnà, ale jak˝e deprymujàcà prac´ w tzw. grobownictwie. Polega∏a
ona na wyszukiwaniu i spisywaniu odnajdywanych w gruzach i piwnicach niepochowanych zw∏ok, a tak˝e rejestracji
tymczasowych pochówków na podwórzach, ulicach i w piwnicach.
Mimo tych wszystkich niewyobra˝alnych trudnoÊci wraz z nadejÊciem wiosny i ustàpieniem mrozów Warszawa budzi∏a si´ do ˝ycia jak Feniks z popio∏ów.
KtóregoÊ dnia zawita∏a do nas przyjació∏ka mojej siostry Irena Milko, póêniej
Wi´ckowska, w latach okupacji niemieckiej czynnie zaanga˝owana w konspiracyjny ruch oporu AK, a nast´pnie bohaterska sanitariuszka w czasie Powstania
Warszawskiego. Rozpocz´∏a ona w latach
okupacji studia w SGH na zakonspirowanych tzw. kursach Lipiƒskiego. Teraz
chcia∏a si´ dowiedzieç, co dzieje si´
z Uczelnià, czy b´dzie mog∏a kontynuowaç studia. Towarzyszy∏am jej w d∏ugiej
w´drówce przez opustosza∏e Pole Mokotowskie (nie by∏o jeszcze ˝adnej komunikacji). Gaw´dzàc po drodze dowiedzia∏am si´ wiele ciekawych rzeczy o Szkole
i jej i historii. Zainteresowa∏y mnie.
W jedynym ocala∏ym gmachu SGH
przy ul. Rakowieckiej urz´dowa∏ ju˝ jeden z wyk∏adowców, profesor Henryk

Spotkanie w „Jajku”. Od lewej: Stefan Nawrocki, Zbyszek Rabiƒski, StaÊ Zdzitowiecki,
Hanka Witkowska, Leszek Gundelach, Halina Kurkiewicz i Adam Kulon.

marzec 2008

Pi´tka, przed wojnà asystent s∏awnego
profesora Eugeniusza Jarry. Po krótkiej
prezentacji i rozmowie z nim zosta∏am –
bez egzaminu – przyj´ta na Uczelni´. Immatrykulacja odby∏a si´ w paêdzierniku
1945. Otrzyma∏am wtedy indeks z numerem 10858, podpisany przez ówczesnego
rektora Aleksego Wakara. Nigdy nie ˝a∏owa∏am tak szybko podj´tej decyzji.
ByliÊmy pierwszym rocznikiem studentów po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej. Studia bieg∏y wed∏ug przedwojennego programu. By∏y interesujàce,
prowadzili je doskonali profesorowie
tacy jak Edward Lipiƒski, Aleksy Wakar, Andrzej Grodek. Jerzy Loth, Stanis∏aw Skrzywan i wielu innych.
Najwi´kszym powodzeniem cieszy∏y
si´ wyk∏ady profesora Lotha, który wyk∏adajàc geografi´ ekonomicznà uzupe∏nia∏ je opowiadaniami o swoich licznych podró˝ach do egzotycznych krajów. Jego impresje by∏y tak ciekawe
i barwne, ˝e aula by∏a wype∏niona studentami do ostatniego miejsca.
Mimo opisanych uprzednio trudnych
warunków bytowania w Warszawie, kiepskiego zaopatrzenia w ˝ywnoÊç, odzie˝,
braku komunikacji, potrafiliÊmy pokonywaç wszystkie niedogodnoÊci. Nie przera˝a∏a nas np. d∏uga piesza w´drówka. do
Uczelni i posiadanie tylko jednej pary butów. ByliÊmy m∏odzi i ch∏onni wiedzy, ale
równie˝ spragnieni kontaktów towarzyskich, zabawy, rozrywki. Tote˝ w przerwach mi´dzy wyk∏adami schodziliÊmy
do pomieszczenia piwnicznego, gdzie taƒczyliÊmy przy rozstrojonym fortepianie.
Pami´tam urocze obozy akademickie na
Mazurach, w ÂwinoujÊciu, w Bierutowicach i Czerniawie. Nawiàzywa∏y si´ przyjaênie, odbywa∏y si´ bale, spotkania towarzyskie i bryd˝owe. Na naszym roku skojarzy∏o si´ kilka ma∏˝eƒstw.
By∏ to pi´kny okres. Ten patriotyczny
zryw ku wolnoÊci, który towarzyszy∏
powstaƒcom warszawskim, przekszta∏ci∏ si´ w si∏´ nap´dowà tysi´cy polskich
serc i ràk dla zniweczenia z∏a zag∏ady
naszej stolicy i spontanicznego podj´cia
wspania∏ego dzie∏a przywrócenia ˝ycia
miastu niepokonanemu!
Nic wi´c dziwnego, ˝e gromadka kole˝anek i kolegów z naszego rocznika do
dziÊ spotyka si´ w ciàgu roku akademickiego o godz. 11 w ka˝dy drugi piàtek
miesiàca w klubie profesorskim SGH
„Jajko”, a latem w plenerze u kolegów
posiadajàcych dacze pod Warszawà.
Czujemy potrzeb´ tych spotkaƒ i wymiany poglàdów i opinii, ale przede wszystdokoƒczenie na str. 6
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Co z pomnikiem Stefana Starzyƒskiego?

Przed kilku laty Walne Zebranie Stowarzyszenia Wychowanków SGH przeg∏osowa∏o wniosek o rozpocz´cie staraƒ
w sprawie przeniesienia zapomnianego
i zaniedbanego pomnika Stefana Starzyƒskiego z Ogrodu Saskiego na teren
Szko∏y G∏ównej Handlowej. Wtedy to
rektor SGH prof. Marek Rocki wystàpi∏
do ówczesnego prezydenta m. st. Warszawy Lecha Kaczyƒskiego o zmian´
lokalizacji pomnika. Niestety list pozosta∏ bez odpowiedzi.
Towarzystwo Przyjació∏ Saskiej K´py,
które mia∏o pomnik pod swojà opiekà, zamierza∏o przenieÊç go do Szko∏y Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyƒskiego
przy Al. Stanów Zjednoczonych, ale –
zdaje si´ – ze wzgl´du na brak Êrodków
zrezygnowano z tego zamiaru. Mia∏ si´
pomnikiem zajàç Urzàd Dzielnicy Praga
P∏d., ale te˝ nic z tego dotàd nie wysz∏o.

W zwiàzku z planami odbudowy pa∏aców Saskiego i Bruehla coraz pilniejsze staje jest przeniesienie pomnika
w inne miejsce. W tej sytuacji zarzàd
Stowarzyszenia Wychowanków SGH
przygotowa∏ projekt ponownego wystàpienia rektora naszej Szko∏y do prezydenta Warszawy w sprawie przej´cia
pomnika przez SGH.
Stefan Starzyƒski by∏ absolwentem
SGH, jako student dzia∏a∏ w „Bratniaku” – organizacji samopomocy kole˝eƒskiej, by∏ profesorem naszej Uczelni. Dobrze zas∏u˝y∏ si´ Warszawie, szczególnie
w czasie jej obrony we wrzeÊniu 1939 r.,
b´dàc cywilnym komisarzem obrony. Za
swojà dzia∏alnoÊç zginà∏ z ràk niemieckiego okupanta. Ma jedynie symbolicznà
mogi∏´ na warszawskich Powàzkach.
Wyeksponowanie pomnika Stefana
Starzyƒskiego przed gmachem SGH,
a nie przy szkole na Saskiej K´pie, wydaje si´ bardziej uzasadnione. Na Mokotowie mieszka∏, a w SGH studiowa∏
i wyk∏ada∏, o czym przypominajà dwie
tablice poÊwi´cone jego pami´ci. Jedna
na gmachu SGH, a druga w Al. Niepodleg∏oÊci, gdzie mieszka∏. T´ ostatnià ods∏oni∏ wnuk brata Stefana Starzyƒskiego, mieszkajàcy na Fid˝i. – W trakcie tej
uroczystoÊci rozmawia∏em z nim, zapowiadajàc rych∏e przeniesienie pomnika
z Ogrodu Saskiego na teren SGH. Od tego czasu min´∏y ju˝ prawie cztery lata,
a sprawa nie posun´∏a si´ o krok.
Jan Rybak

Z ˝a∏obnej karty

Zofia Kumor
6 kwietnia br. zmar∏a w wieku lat 80
Zofia Kumor, z d. Grzechociƒska, I voto
Górska, wieloletni cz∏onek zarzàdu Stowarzyszenia Wychowanków SGH.
Studia w SGH rozpocz´∏a w 1946 r.
koƒczàc I stopieƒ w 1949 r. Magisterium uzyska∏a w 1969 r. Ju˝ na pierwszym roku studiów podj´∏a prac´ zawodowà w Zjednoczeniu Budownictwa
„Warszawa”, póêniej kontynuowa∏a jà
przewa˝nie na stanowisku g∏ównego
ksi´gowego w innych przedsi´biorstwach. W roku 1981 przesz∏a na emerytur´, ale nadal pracowa∏a na niepe∏nym etacie m.in. jako zast´pca pe∏nomocnika ds. finansowo-ksi´gowych
w delegaturach „Budimexu” w Bu∏garii
i Czechos∏owacji. W 1992 r. uzyska∏a
wpis do rejestru bieg∏ych rewidentów.
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By∏a odznaczona
Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, z∏otà odznakà „Za zas∏ugi
dla Warszawy”, odznakà honorowà Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
i wieloma medalami i odznakami
bran˝owymi.
Lubi∏a prac´ spo∏ecznà. Ju˝ w 1956 r.
zosta∏a cz∏onkiem zarzàdu Stowarzyszenia Wychowanków SGH, dzia∏a∏a w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym i w
Stowarzyszeniu Ksi´gowych w Polsce,
by∏a ∏awnikiem Sàdu Powiatowego
w Warszawie. By∏a kole˝ankà ˝yczliwà,
gotowà do wszelkiej pomocy i rady.
Na zawsze pozostanie w naszej pami´ci!
ZARZÑD STOWARZYSZENIA
WYCHOWANKÓW SGH

Spotykamy si´ ju˝
63 lata…
dokoƒczenie z str. 5
kim ∏àczy nas jakaÊ niezwyk∏a przyjacielska wi´ê, dzi´ki której pragniemy powracaç do wspomnieƒ. PomyÊlcie: spotkania kole˝eƒskie po 63 latach od immatrykulacji – czy˝ to nie ewenement?
A do tej grupy nale˝à: StaÊ Zdzitowiecki, Olek Krzymiƒski, Andrzej Hutorowicz, Stefan Nawrocki, Leszek Gundelach, Leszek O∏piƒski, Leszek Gajewski,
Kazimierz S∏oƒski, W∏odek Maczunder,
Witek Jab∏oƒski, W∏odek Klepacz, Jurek
Lewandowski, Jurek Salinger, Tadzio
Reindl, Zygmunt Broniarek, BoguÊ Sakowski. Odeszli: ZdziÊ Gumiƒski, Rysio
Strza∏ek, Jurek Maliƒski, Zbyszek Rabiƒski, Adam Kulon, Edward Dworzecki,
Mietek Echeƒski, StaÊ Panfi∏ow. A z kobiet spotykajà si´: Krysia Adamska-Gumiƒska, Teresa Lange-Horbowska, Halinka Kurkiewicz, Krysia Dàbrowska,
Dziunia Dworzecka, Danusia Kasprzycka i ja. Odesz∏a Irena Skrobecka.
Musz´ zaznaczyç, ˝e mia∏am szcz´Êcie uzyskaç dyplom jeszcze Szko∏y
G∏ównej Handlowej, zanim przekszta∏cono jà w Szko∏´ G∏ównà Planowania
i Statystyki. Nasze wspomnienia o pierwszych powojennych latach – to dawna
epopeja. Nie wszystkich mo˝e ona interesowaç. Ale prze˝ycia z tego okresu pozostawi∏y tak silny i niezatarty Êlad, ˝e
my, ostatni ju˝ „Mohikanie” tych lat,
ch´tnie si´ nimi podzielimy z m∏odszymi, aby ocaliç je od zapomnienia. Zapraszamy zainteresowanych na nasze spotkania (mój telefon: o22 8311329). Mogà
one byç okazjà do refleksji nad istotà ˝ycia i takimi poj´ciami jak szcz´Êcie, kariera czy przyjaêƒ.
Hanka Spasiƒska-Witkowska

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

ABSOLWENT 01/08 (01)

