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Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH
zaprasza na cotygodniowe wyk∏ady!
W ka˝dà Êrod´, w auli g∏ównej SGH,
w godz. 15.20–18.30 odbywajà si´ trzy
wyk∏ady, na które zapraszamy cz∏onków
Stowarzyszenia. Ekonomia, prawo, historia gospodarcza, polityka, nauki spo∏eczne – to tematyka przywracajàca wspomnienia czasu studiów w SGH i aktualizujàca wiedz´ zdobytà w m∏odoÊci.
Sà i bardziej wyrafinowane przedmioty, takie jak: historia filozofii, psychologia, stosunki mi´dzynarodowe,
funkcjonowanie wspó∏czesnych mediów, stare cywilizacje, wielkie postaci
polityki, sztuki, filmu i teatru i inne.
Ró˝norodnoÊç tematyki oraz Êwietni
wyk∏adowcy to gwarancja, ˝e ka˝dy
znajdzie coÊ interesujàcego.
Wszystkie wyk∏ady Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH sà dost´pne dla cz∏onków Stowarzyszenia Wychowanków
SGH bez ˝adnych op∏at i formalnoÊci!
Serdecznie zapraszam!
Krystyna Lewkowicz

Zielone Êwiat∏o dla zamiejscowych
jednostek SW SGH!
Mi∏o nam poinformowaç cz∏onków SW
SGH, i˝ w koƒcowej fazie znajdujà si´ prace nad nowym statutem Stowarzyszenia.
G∏ówne kierunki zmian legislacyjnych wytyczy∏a Strategia rozwoju Stowarzyszenia
Wychowanków SGH, przyj´ta przez Zarzàd
20 paêdziernika ub.r. Za g∏ównà misj´ Stowarzyszenia uznano integracj´ absolwentów nie tylko mieszkajàcych w Warszawie,
ale tak˝e rozsianych po Polsce i Êwiecie. Jest
ich bardzo wielu, a g∏ówne skupiska absolwentów z lat 60. i 70. to rejon Rzeszowa,
Lublina i Bia∏egostoku. Wielu m∏odszych
absolwentów osiad∏o na Dolnym Âlàsku
i Wybrze˝u, a tak˝e za granicà.
Realizujàc strategi´ integracji, a zarazem wychodzàc naprzeciw postulatom
zg∏aszanym podczas Jubileuszowego
Zjazdu Absolwentów SGH, w projekcie
nowego Statutu Stowarzyszenia Wychowanków SGH zawarto istotne novum – postanowienie odnoÊnie do mo˝liwoÊci powo∏ywania terenowych jednostek organizacyjnych SW SGH, nazwanych umownie Klubami Absolwentów
SGH. Powo∏anie zamiejscowego Klubu
Absolwentów, b´dàcego jednostkà organizacyjnà SW SGH, to minimalny wysi∏ek organizacyjny bez ˝adnej zb´dnej biurokracji. Zach´camy wszystkich aktywnych spo∏ecznie i towarzysko Kolegów
do zg∏aszania inicjatyw powo∏ania takich
klubów.
Krystyna Lewkowicz

numer 2/09, luty 2009

Absolwenci SGH – zapraszamy do wspó∏pracy!
Nasza Uczelnia przyk∏ada du˝à wag´
do kontaktów z absolwentami. Wyrazem tego jest zarówno Misja Uczelni,
w której podkreÊla si´ rol´ absolwentów
SGH w ˝yciu gospodarczym, spo∏ecznym i politycznym w kraju i za granicà
oraz ich wp∏yw na wizerunek, czy promocj´ dorobku SGH, jak i dzia∏ania podejmowane przez Stowarzyszenie Wychowanków Szko∏y G∏ównej Handlowej
w Warszawie oraz powo∏anego
w czerwcu 2008 r. Pe∏nomocnika Rektora ds. absolwentów.
Realizacja misji Stowarzyszenia odbywa si´ przez:
– integracj´ i promocj´ absolwentów,
podtrzymywanie wi´zi kole˝eƒskich
i poczucia wspólnoty, utrzymywanie
kontaktu z SGH, reprezentacj´ Êrodowiska absolwenckiego oraz wspieranie absolwentów w uzyskiwaniu odpowiedniej pozycji zawodowej i rozwoju karier
zawodowych;
– wspieranie Uczelni w jej dà˝eniach
do umocnienia pozycji wiodàcej uczelni
ekonomicznej w Polsce, wspó∏dzia∏anie
w piel´gnowaniu tradycji SGH, upowszechnianiu jej dorobku, uczestniczenie w procesie badaƒ naukowych i zaj´ç
dydaktycznych.
Do najwa˝niejszych dzia∏aƒ Stowarzyszenia w ostatnich latach zaliczyç mo˝na:
– zjazdy absolwentów;
– realizacj´ programu presti˝owej Karty
Absolwenta SGH, po∏àczonego ze
wspó∏pracà z firmami partnerskimi;
– cykliczne wydawanie miesi´cznika
„Absolwent”;
– wspó∏prac´ z Centrum Karier i Fundraisingu oraz Biurem Informacji i Promocji;
– nawiàzanie bli˝szych relacji z firmami
zatrudniajàcymi absolwentów SGH;
– tworzenie regionalnych klubów absolwenta (w tym m.in. w Chicago i Londynie);
– fundacj´ kilku tablic pamiàtkowych
dla uczczenia wybitnych postaci zwiàzanych z Uczelnià;
– inicjatywy nadania kilku zas∏u˝onym, zwiàzanym ze Stowarzyszeniem
osobom, tytu∏u doktora honoris causa

SGH (prof. Jan Drewnowski i prof.
Eugeniusz Szczepanik, ostatni premier rzàdu emigracyjnego w Londynie);
– wyk∏ady w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku;
– spotkania towarzyskie.
W tej chwili prowadzimy prace
zmierzajàce do zmiany nazwy Stowarzyszenia, tak by bardziej odpowiada∏a
potrzebom m∏odego pokolenia (Stowarzyszenie Absolwentów Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie, ang.
Warsaw School of Economics Alumni
Association). Reorganizujemy Statut
Stowarzyszenia, tak by rozwiàzywa∏
problemy, na które natkn´liÊmy si´
w ostatnim czasie. Zale˝y nam np. by
cz∏onkostwo w SW sta∏o si´ bardziej
dost´pne (m.in. przez obni˝enie sk∏adki, mo˝liwoÊç rejestracji on-line, zaproponowanie cz∏onkostwa s∏uchaczom studiów podyplomowych), a tak˝e by uregulowaç kwesti´ zak∏adania
terenowych jednostek organizacyjnych
Stowarzyszenia (poza Warszawà).
Wa˝nà i niecierpiàcà zw∏oki sprawà
jest utworzenie serwisu internetowego
Stowarzyszenia na wzór portali spo∏ecznoÊciowych. Z pewnoÊcià u∏atwi to
kontakty absolwentom rozproszonym
po ca∏ym Êwiecie i b´dzie sprzyjaç integracji Êrodowiska absolwentów.
Organizowane b´dà cykliczne wyk∏ady, konferencje, seminaria naukowe
i biznesowe z udzia∏em absolwentów,
studentów, pracowników naukowych
i sponsorów Stowarzyszenia.
Nowà formà wspó∏pracy mi´dzy absolwentami i SGH jest funkcja Ambasadora SGH, b´dàcego poÊrednikiem
mi´dzy Uczelnià a instytucjà, w której
pracuje. Do zadaƒ Ambasadora b´dzie
nale˝a∏o przede wszystkim przekazywanie SGH informacji na temat potrzeb instytucji, jako potencjalnego
pracodawcy i partnera, np. w badaniach naukowych oraz informowanie
o potrzebach Uczelni w stosunku do
instytucji.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
absolwentów SGH do wspó∏pracy!
And˝elika Kuênar

Nie bój si´ marzyç
Dlaczego wybra∏ Pan studia w SGH?

G∏ównym powodem by∏ fakt, i˝ by∏a
to szko∏a elitarna. Szczególnie, jeÊli
ktoÊ, tak jak ja, myÊla∏ o pracy w centrali handlu zagranicznego, ewentualnie
w dyplomacji i o wyjazdach zagranicznych, to ukoƒczenie Wydzia∏u Handlu
Zagranicznego SGH dawa∏o takie mo˝liwoÊci. Studiowa∏em w latach
1987-1993, prac´ magisterskà zatytu∏owanà „Wprowadzenie nowego produktu
na rynek na przyk∏adzie serka Tartare
francuskiej firmy Bongrain” pisa∏em
w Instytucie Marketingu Mi´dzynarodowego pod kierownictwem Pana prof.
Andrzeja Sznajdra.

i fitosanitarna towaru na granicy w Cieszynie lub Zebrzydowicach oraz ca∏y
proces handlowy – od znalezienia magazynów z odpowiednimi warunkami
do sk∏adowania owoców, po pozyskanie klientów hurtowych oraz indywidualnych i dostarczenie im produktu. PoÊwi´caliÊmy na prac´ ca∏e tygodnie,
a na Uczelni´ wracaliÊmy tylko na zaliczenia i egzaminy. By∏o to na IV roku
– sprawnie godziliÊmy prac´ ze studiami. CzuliÊmy si´ wówczas bardzo wa˝ni. Wtedy te˝ nauczy∏em si´ obs∏ugiwaç urzàdzenia biurowe, takie jak komputer czy nawet telefaks.

Tomasz Ryszawa, absolwent Wydzia∏u Handlu Zagranicznego SGH,
cz∏onek Korporacji HZ, prezes Zarzàdu ACCATA GROUP

Co Pan wyniós∏ ze studiów?
Jak wspomina Pan okres studiów?

Studiowa∏em, jak wi´kszoÊç moich
kolegów i kole˝anek w owym czasie,
z krótkà przerwà na roczny urlop dziekaƒski. Przez ten czas mieszka∏em
w Holandii i tam pracowa∏em w koncernie Van der Valk. Rozpoczà∏em od
pracy w kuchni i kopania trawnika za
hotelem, nast´pnie by∏em kelnerem,
barmanem, a˝ do supervisora ekipy
kelnerskiej podczas bankietów oraz
osoby odpowiedzialnej za produkcj´
Coca-Coli (produkcja syropu) i ca∏y
proces technologiczny rozlewania alkoholi (wina, wódki) w g∏ównym centrum dystrybucyjnym sieci hoteli i restauracji Van der Valk. Wówczas by∏y
takie czasy, ˝e chcàc zarobiç, trzeba
by∏o wyjechaç za granic´ i tam próbowaç swoich si∏.
Czas studiów to nie tylko czas nauki,
ale równie˝ i pracy. Poza wspomnianym wyjazdem za granic´, pracowa∏em
równie˝ w klubie Hades jako szatniarz,
osoba odpowiedzialna za czystoÊç toalet podczas imprez, elektroakustyk a˝
do managera klubu w∏àcznie. Nast´pnie by∏em elektroakustykiem i kierownikiem zmiany w klubie Park. By∏a to
praca dorywcza, weekendowa. Pierwszà mojà powa˝nà pracà by∏a praca
w firmie komputerowej Altkom. W ramach struktur Altkomu powsta∏y dwie
firmy: firma B+C, której zosta∏em dyrektorem i firma A+S, której dyrektorem zosta∏ mój kolega Andrzej Szymanowski, absolwent Handlu Wewn´trznego. ZajmowaliÊmy si´ sprowadzaniem owoców cytrusowych z Izraela,
Grecji i Hiszpanii. ÂciàgaliÊmy po kilkanaÊcie tirów pe∏nych cytrusów oraz
ca∏e pociàgi, po 30 wagonów ka˝dy.
Naszym zadaniem by∏a odprawa celna
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Wydzia∏ Handlu Zagranicznego by∏
jedynym wydzia∏em w owym czasie
w Szkole, gdzie by∏a obowiàzkowa nauka dwóch j´zyków obcych: rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego lub
hiszpaƒskiego do wyboru. Dzi´ki temu
nauczy∏em si´ j´zyka angielskiego.
OczywiÊcie pobyt za granicà w czasie
studiów oraz dzia∏alnoÊç w ZSP i liczne wyjazdy odegra∏y tutaj równie˝ du˝à rol´. Ponadto w czasie studiów pozna∏em wielu wspania∏ych ludzi,
z którymi kontakt utrzymuj´ do dzisiaj, czy to w ramach Korporacji HZ,
na gruncie biznesowym, czy te˝ prywatnym. Z niektórymi osobami z lat
studenckich jesteÊmy wielkimi przyjació∏mi. Jestem dumny, ˝e jestem absolwentem tak elitarnego wydzia∏u, jakim by∏ Wydzia∏ Handlu Zagranicznego. Na moim roku by∏o ponad 100
osób.
Czy nie myÊla∏ Pan o zostaniu na
Uczelni, o karierze naukowej?

Zaraz po skoƒczeniu studiów kariera
naukowa nie interesowa∏a mnie. Tak
mniej wi´cej 10 lat póêniej chodzi∏a mi
po g∏owie myÊl, ˝eby napisaç prac´ doktorskà. Nawet w tej kwestii konsultowa∏em si´ z moim promotorem, Panem
prof. Andrzejem Sznajdrem. ByliÊmy
ju˝ blisko wybrania tematu mojej dysertacji, ale niestety na przeszkodzie stan´∏a moja praca zawodowa. Mo˝e powinienem to w koƒcu zrobiç dla siebie, bo
je˝eli nie myÊli si´ o pracy naukowej, to
doktorat robi si´ dla siebie, ˝eby zmierzyç si´ ze swojà dojrza∏oÊcià. Aby podzieliç si´ z kimÊ swojà wiedzà, doÊwiadczeniem i poglàdami na pewne tematy. Mam nadziej´, ˝e ten moment
jeszcze nastàpi.

Paƒska pierwsza praca po skoƒczeniu studiów?

Po zakoƒczeniu studiów rozpoczà∏em
prac´ we francuskiej firmie Bongrain
Europa Polska z siedzibà w Skierniewicach, która zajmowa∏a si´ produkcjà
m.in. serka Tartare. Najpierw by∏em tam
kierownikiem ds. sprzeda˝y, a nast´pnie
dyrektorem handlowo-marketingowym.
Moim zadaniem by∏o wprowadzenie tego produktu na rynek, co wówczas nie
by∏o ∏atwe, gdy˝ w tamtych czasach
trudno sprzedawa∏o si´ produkty
tzw. ekskluzywne, a serek Tartare, ze
wzgl´du na wysokà cen´, takim produktem by∏. Mimo Êwietnej jakoÊci i dost´pnoÊci w wi´kszoÊci du˝ych sklepów
w Polsce, nie by∏ ch´tnie kupowany.
Nast´pnie otrzyma∏em propozycj´
zorganizowania i pokierowania polskim
oddzia∏em holenderskiej firmy Allround
International, która zajmowa∏a si´ produkcjà i dzier˝awà wszelkiego typu
urzàdzeƒ uruchamianych za pomocà monet lub ˝etonów, czyli od automatów do
kawy, herbaty, z napojami w puszkach,
po sto∏y bilardowe, automaty hazardowe.
Poczàtkowo pracowa∏em w dwóch firmach jednoczeÊnie, potem jednak wybra∏em firm´ holenderskà, gdzie by∏em
dyrektorem oddzia∏u warszawskiego.
G∏ówna siedziba tej firmy mieÊci∏a si´
pod Poznaniem w Wysogotowie. Póêniej
zosta∏em dyrektorem generalnym firmy
na ca∏à Polsk´ (13 oddzia∏ów). Do moich
obowiàzków nale˝a∏o odwiedzanie oddzia∏ów, szkolenie, kontrola i rozmowy
handlowe z partnerami. Z jednej strony
by∏a to praca bardzo absorbujàca, 3-4 dni
w tygodniu podró˝owa∏em po ca∏ym
kraju, a z drugiej strony dawa∏a wiele satysfakcji. Widzia∏em, jak ta firma si´ rozwija i to dzi´ki mojej pracy.
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Jak powsta∏ klub Arco?

Mimo i˝ w holenderskiej firmie mia∏em du˝à swobod´ dzia∏ania, w wielu
kwestiach mia∏em g∏os decydujàcy, to
jednak ca∏y czas mia∏em ÊwiadomoÊç,
˝e pracuj´ dla kogoÊ. Dojrza∏a we mnie
myÊl, ˝e przyszed∏ ju˝ ten czas, kiedy
powinienem pracowaç we w∏asnej firmie. W pewnym momencie pomyÊla∏em, ˝e fajnie by∏oby rozpoczàç budow´
centrum konferencyjno-bowlingowego.
To by∏o moje marzenie z czasów studenckich, kiedy to podczas jednej z wymian studenckich odwiedziliÊmy takie
centrum w Helsinkach w Finlandii i zakocha∏em si´ w pomyÊle, aby kiedyÊ takie w∏aÊnie centrum wybudowaç
w Warszawie. W 1995 r. wspólnie z moim wspólnikiem za∏o˝yliÊmy firm´ Arco
Sp. z o.o. i rozpocz´liÊmy budow´ tego
centrum. SzkoliliÊmy si´ w Wielkiej
Brytanii i Danii, aby dowiedzieç si´,
o co chodzi w bowlingu, gdy˝ w Polsce
nie by∏o ˝adnego wzorca. Po licznych
perturbacjach, k∏opotach, zmianie
wspólnika i wielu ró˝nych dramatycznych sytuacjach 1 lipca 2000 roku nastàpi∏o otwarcie klubu Arco, gdzie na
dwóch poziomach znajdujà si´ 32 tory
do gry w bowling, restauracja (wówczas
z kuchnià mi´dzynarodowà, obecnie jest
to w∏oska restauracja Questo e Quello),
plac zabaw dla dzieci Hop Siup i sale
konferencyjne. PostawiliÊmy sobie wysoko poprzeczk´, klub Arco jest samodzielnym centrum, nie jesteÊmy zwiàzani z ˝adnà galerià handlowà. JesteÊmy
jedynym miejscem w Polsce, gdzie
mo˝na organizowaç zawody rangi mistrzostw Êwiata w bowlingu. Od samego
poczàtku za∏o˝yliÊmy, ˝e Arco b´dzie
miejscem, gdzie b´dà bawi∏y si´ firmy,
a goÊç indywidualny b´dzie „produktem
ubocznym” zadowolonego klienta instytucjonalnego. Trzy lata temu powsta∏
klub Osada, który doskonale sprawdza
si´ w okresie wiosenno-letnio-jesiennym, gdzie na Êwie˝ym powietrzu przy
muzyce na ˝ywo mo˝na mi∏o sp´dziç
czas i zrelaksowaç si´. To miejsce piknikowe, które jest doskona∏ym uzupe∏nieniem naszej oferty. W przysz∏ym roku
klub Arco b´dzie Êwi´towa∏ swoje
10-lecie.

ACCATA GROUP pr´˝nie dzia∏a
i nadal rozwija si´. W mi´dzyczasie posmakowa∏em, co to jest upad∏oÊç i syndyk. Na szcz´Êcie znalaz∏em wspólnika, Leszka J´drzejewskiego, który zaufa∏ mi i wspólnie utworzyliÊmy spó∏k´
ACCATA – nowego w∏aÊciciela klubu
Arco. Ta firma ma dla mnie ogromnà
wartoÊç, to jest moje dziecko, które
urodzi∏o si´ i pokaza∏o, ˝e ma bardzo
du˝e mo˝liwoÊci. Po uporaniu si´ z k∏opotami, od 2003 roku pracowaliÊmy
tylko nad samym klubem Arco, gdzie
rozwijaliÊmy cateringi i organizowaliÊmy imprezy dla firm. Obecnie du˝y
nacisk k∏adziemy na obs∏ug´ eventów
zewn´trznych (wydarzenia w Teatrze
Wielkim, Sali Kongresowej), obs∏ugujemy regularnie mi´dzynarodowe targi
górnicze w Katowicach – grup´ Kopex,
w której sk∏ad wchodzà obecnie 53
spó∏ki.
ACCATA GROUP zatrudnia 80 pracowników. Z perspektywy czasu Êmia∏o
mog´ stwierdziç, i˝ pomimo du˝ego ryzyka na poczàtku uruchamiania projektu, jednak op∏aci∏o si´. Warto by∏o byç
konsekwentnym w dzia∏aniu i postawiç
wszystko na jednà kart´.
Co stanowi najwi´kszà wartoÊç
Paƒskiej firmy?

OczywiÊcie ludzie, których zatrudniam. Firma to sà ludzie. Wspó∏praca
z najlepszymi w swojej dziedzinie pozwala nam na dalszy rozwój i oferowanie us∏ug na najwy˝szym poziomie.
Chcia∏bym mieç takà kadr´, która samodzielnie b´dzie potrafi∏a dbaç
o szczegó∏y i b´dzie kreatywna na ka˝dym szczeblu decyzyjnoÊci. Niestety
w pewnych zakresach teraz tego jeszcze
nie mam.
W∏aÊnie zatrudniliÊmy dyrektora
ds. marketingu i PR, który zajmuje si´
wizerunkiem naszej firmy oraz tworzeniem nowych produktów dla dzia∏u
handlowego, z którymi b´dziemy docierali do naszych klientów instytucjonalnych. Zatrudniamy tak˝e dyrektora
operacyjno-gastronomicznego, aby zadbaç o jak najwy˝szy poziom satysfakcji klienta.
Jak sp´dza Pan wolny czas?

Op∏aca∏o si´ zaryzykowaç w 1995
roku i postawiç wszystko na jednà
kart´?

Od 1995 roku do dzisiaj przyty∏em
ok. 30 kg ze stresu, ale to jest cena, którà trzeba by∏o ponieÊç. Na gruncie zawodowym jestem dumny z tego, co zrobi∏em. Mam du˝à satysfakcj´, ˝e
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Chcia∏bym mieç w koƒcu komfort,
aby firma zacz´∏a funkcjonowaç na tyle
sprawnie, ˝eby zajàç si´ w∏asnymi pasjami, przyjemnoÊciami, zwiedzaniem
Êwiata, je˝d˝eniem na nartach, nurkowaniem, grà w golfa. Tym, czego praktycznie nie robi∏em przez ostatnie 15 lat
– ostro walczàc o firm´.

Nie boi si´ Pan kryzysu?

Chyba tak jak ka˝dy, nie wiem, co
wydarzy si´ na rynku w najbli˝szym
czasie. Jednak kryzys nie dotyka wszystkich, dotyka najs∏abszych. Ci, co sà najlepsi, nie dadzà si´ kryzysowi. Staramy
si´ byç najlepsi w tym, co robimy i dzi´ki naszym dobrym relacjom z wieloletnimi klientami wierzymy, ˝e przetrwamy ten trudny czas. Majàc najlepszych
ludzi, jesteÊmy w stanie byç tà firmà,
której mo˝na zaufaç i dzi´ki temu
z wi´kszà nadziejà patrzeç w przysz∏oÊç.
Czego Pan, jako absolwent, oczekiwa∏by od Stowarzyszenia Wychowanków SGH? Co móg∏by Pan zrobiç dla
Stowarzyszenia?

Niestety, Stowarzyszenie przypomina
mi twór z zupe∏nie innych czasów.
Stowarzyszenie, ˝eby pójÊç dalej
i rozwijaç si´, musi mieç zarzàd, który
potrafi szybko dzia∏aç. Je˝eli zarzàd
dzia∏a powoli, czy kompetencyjnoÊç
w danym zadaniu jest skomplikowana,
to ten twór nigdy nie b´dzie szed∏ do
przodu. Lepiej jest podejmowaç b∏´dne
decyzje, ni˝ w ogóle ich nie podejmowaç. Je˝eli chcemy, ˝eby w Stowarzyszeniu dzia∏a∏y osoby czynne zawodowo, nale˝y zapewniç im mo˝liwoÊç wykorzystywania ich cennego czasu do
konkretnych dzia∏aƒ, a nie tracenie go na
zb´dne, d∏ugo trwajàce dyskusje.
Szansà dla Stowarzyszenia jest
otwarcie si´ na wszystkich absolwentów, bycie bankiem informacji i miejscem, gdzie ludzie mogà nawiàzywaç
kontakty i wspieraç si´ wzajemnie, w∏aÊnie dzi´ki temu, i˝ skoƒczyli t´ samà
Uczelni´. Zasada „daj zarobiç swojemu
znajomemu, zamiast obcemu”, szczególnie w sytuacji kryzysu na rynku, powinna byç g∏ównym motorem nap´dowym zmian w Stowarzyszeniu. A wydaje mi si´, ˝e warto pokazaç, jak pot´˝nà
Uczelni´ skoƒczyliÊmy i gdzie sà nasi
absolwenci.
Trudno sobie wyobraziç lepsze stowarzyszenie ni˝ Stowarzyszenie Wychowanków SGH, którzy zajmujà bardzo eksponowane stanowiska, sà prezesami, dyrektorami w tylu firmach. Chyba ˝adna inna uczelnia nie mo˝e si´ tym
poszczyciç – a my o tym zapominamy.
Uczelnia powinna przyciàgnàç do siebie
absolwentów, którzy sà jej doskona∏à
wizytówkà, szczególnie podczas procesu rekrutacyjnego – sà ˝ywà reklamà
Szko∏y – najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce.
Dzi´kuj´ za rozmow´.

Anna Matysiak
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Dalsze pomys∏y na 100-lecie Stowarzyszenia
Nasze Stowarzyszenie powsta∏o
w marcu 1912 r., a wi´c za prawie trzy lata b´dzie obchodziç swoje setne urodziny.
Informacja ta zdopingowa∏a Zarzàd, aby
wprowadziç do programu jednego z najbli˝szych posiedzeƒ punkt mówiàcy
o przygotowaniach do tego jubileuszu.
Zobowiàzano cz∏onka zarzàdu SW SGH
dr Józefa Kozio∏a, aby opracowa∏ wst´pny plan przedsi´wzi´ç z tej okazji. Czytelnicy „Absolwenta” te˝ zmobilizowali si´
i zarzucili redakcj´ pomys∏ami, ich pierwszà cz´Êç opublikowaliÊmy w paêdziernikowym numerze. Oto kolejne.
– Z okazji 100-lecia SGH Narodowy
Bank Polski wypuÊci∏ seri´ okolicznoÊciowych monet. Mo˝e z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Wychowanków SGH by∏aby
mo˝liwoÊç zorganizowania stoiska z ich
sprzeda˝à. JeÊli zapas zosta∏ wyczerpany,
warto by nak∏oniç Mennic´ do powtórzenia emisji. Na pewno jest mo˝liwoÊç namówienia Poczty Polskiej do wypuszczenia okolicznoÊciowych kart pocztowych
z okazji naszego jubileuszu, wymaga to
tylko zg∏oszenia tego Poczcie z d∏ugim
wyprzedzeniem, najlepiej ju˝ teraz.
– Mo˝e przed 100-leciem SW SGH
urzàdziç spotkanie stowarzyszeƒ absolwentów innych uczelni, które potrafià aktywniej dzia∏aç ni˝ nasze i skorzystaç z ich
doÊwiadczeƒ. W Rzeszowie znaleziono lekarstwo na bolàczki tego rodzaju organizacji. Stowarzyszenie Spo∏eczno-Ekonomiczne Wy˝szej Szko∏y Informatyki i Zarzàdzania „Absolwent” skupia absolwentów oraz studentów chcàcych w nim dzia∏aç. Stowarzyszenie to dokona∏o wpisu do
Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych i uzyskuje granty na szkolenia (zorganizowa∏o m.in. szkolenia dla poczàtkujàcych biznesmenów), a w ramach dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzi lokal gastronomiczny. Stowarzyszenie Absolwentów
Politechniki Wroc∏awskiej powo∏a∏o kapitu∏´ odznaki „Wyró˝niony Absolwent”
i co roku nagradza jednego ze swoich
cz∏onków za osiàgni´cia zawodowe lub
naukowe. Stowarzyszenie Absolwentów
Akademii Wychowania Fizycznego w
Warszawie potrafi∏o utrzymaç kontakt
z absolwentami wszystkich roczników.
Ka˝dy rocznik ma tam swojego lidera,
wydawane sà tak˝e albumy-monografie,
prezentujàce poszczególne roczniki. Stowarzyszenie Absolwentów Wojskowej
Akademii Medycznej co roku organizuje
sesj´ naukowà na temat post´pów medycyny. Przecie˝ nasze Stowarzyszenie mog∏oby te˝ co roku organizowaç sesj´ popularno-naukowà na aktualny i interesujàcy
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temat ekonomiczny. Stowarzyszenie Absolwentów Wydzia∏u Zarzàdzania UW
Êledzi kariery swoich absolwentów i na
bie˝àco informuje o nich na swojej stronie
internetowej, a najwybitniejszych absolwentów zaprasza do „Lo˝y Absolwentów”. Stowarzyszenie Absolwentów
Wy˝szej Szko∏y Biznesu w Nowym Sàczu posiada Intranet, umo˝liwiajàcy kontaktowanie si´ cz∏onków. Od Korporacji
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie moglibyÊmy si´ nauczyç jak przyjmowaç nowych cz∏onków. U nas wype∏nia
si´ deklaracj´, a Zarzàd automatycznie,
nawet nie widzàc kandydata, przyjmuje go
na cz∏onka. Tam ka˝dy kandydat otrzymuje swojego „anio∏a stró˝a” ze strony Korporacji, który wprowadza go w sprawy organizacji, zapoznaje ze statutem i zach´ca
do aktywnej dzia∏alnoÊci oraz osobiÊcie
przyprowadza na posiedzenie zarzàdu,
który rozpatruje jego przyj´cie. Dobrym
pomys∏em Korporacji UE sà cieszàce si´
du˝ym zainteresowaniem spotkania organizowane przez absolwentów w kierowanych przez nich firmach, po∏àczone z ich
prezentacjà. Nie musimy daleko szukaç
pomys∏ów na dzia∏alnoÊç. Dzia∏ajàca
w SGH Korporacja Handlu Zagranicznego, skupiajàca absolwentów nieistniejàcego ju˝ Wydzia∏u HZ, co miesiàc urzàdza
w Klubie Arco, nale˝àcym do jednego
z cz∏onków, interesujàce spotkania. Recepta na nie jest prosta: na wst´pie odbywa si´ krótka dyskusja panelowa na aktualny temat z udzia∏em prominentnego goÊcia, a nast´pnie uczestnicy rozchodzà si´
po klubie i w ma∏ych grupach rozmawiajà,
biesiadujà lub grajà w kr´gle. Co roku organizowany jest rodzinny piknik. Warto
dodaç, ˝e Korporacja HZ – w przeciwieƒstwie do nas – potrafi∏a za∏atwiç sobie status organizacji po˝ytku publicznego. Inny
pomys∏ z naszej Uczelni: Warsaw MBA
Association zorganizowa∏o pod auspicjami firmy Grand Cru swój Klub Wina. Jeden z naszych absolwentów jest w∏aÊcicielem podwarszawskiego browaru Jab∏onowo, który na Krakowskim PrzedmieÊciu
otworzy∏ pub, w którym mo˝na si´ napiç
piwa, produkowanego na miejscu w minibrowarze. Dlaczego w porozumieniu
z nim nie powo∏aç Klubu Piwa i nie organizowaç spotkaƒ w jego lokalu?
– Stowarzyszenie
Wychowanków
SGH w okresie mi´dzywojennym, kiedy
by∏o liczàcà si´ organizacjà, ÊciÊle wspó∏pracowa∏o z Bratnià Pomocà, w jej zarzàdzie zasiada∏ przedstawiciel SW SGH. Ta
wspó∏praca by∏a korzystna dla obu stron.
DziÊ nie ma ju˝ Bratniej Pomocy, ale jest

samorzàd studencki, z którym warto znaleêç jakàÊ p∏aszczyzn´ wspó∏dzia∏ania.
Jest te˝ samorzàd doktorancki, liczàcy ponad 1000 cz∏onków – przecie˝ to wymarzona baza do werbowania cz∏onków dla
SW SGH, podobnie jak dwa stowarzyszenia skupiajàce absolwentów, którzy ukoƒczyli programy MBA: Warszaw MBA
Association i CEMBA Alumni Association. Jest tak˝e, wspomniana wy˝ej, Korporacja Handlu Zagranicznego.
– Pr´˝nie dzia∏a tak˝e Stowarzyszenie
Akademickie MAGPRESS, wydajàce
niezale˝ny miesi´cznik studentów SGH
„Magiel”. Dlaczego nigdy Stowarzyszenie nie próbowa∏o nawiàzaç z tymi organizacjami jakiejÊ wspó∏pracy? Mo˝e
wspó∏prac´ z samorzàdem doktoranckim
zaczàç od powierzenia mu przygotowania
tematów do dyskusji na Zjazd, jest to chyba Êrodowisko, które najlepiej zna aktualne problemy Uczelni?
– 100-lecie Stowarzyszenia Wychowanków SGH przypada na marzec
2012 r., wi´c mo˝na by uroczystoÊci jubileuszowe po∏àczyç ze Âwi´tem SGH obchodzonym w kwietniu.
– WÊród absolwentów SGH jest wiele
osób, które zrobi∏y karier´ czy to w nauce,
czy w biznesie, czy w polityce lub administracji, ale nie znajdujà si´ one jednak
wÊród cz∏onków Stowarzyszenia Wychowanków SGH. Aby zainteresowaç je
dzia∏alnoÊcià Stowarzyszenia, konieczne
jest wyjÊcie z jakàÊ inicjatywà w celu ich
pozyskania. W tym kierunku zmierza propozycja ustalenia na 100-lecie SW SGH
listy 100 ludzi sukcesu, których nale˝y zaprosiç na obchody jubileuszu, opracowaç
ich sylwetki, które znajdà si´ w przygotowywanym z tej okazji tomie „Ksi´gi
SGH”, i oczywiÊcie namówiç ich do akcesu do Stowarzyszenia, mo˝e nawet jako
cz∏onków wspierajàcych.
Stefan Zawadzki
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