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Miesi´cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH
Zacz´∏o si´ od Ko∏a Wychowaƒców
Uwaga,
nowi absolwenci SGH!

Czekamy
na Was
Specjalnie dla Was, którzy w∏aÊnie
odebraliÊcie lub wkrótce odbierzecie
dyplomy magisterskie i licencjackie
drukujemy na ostatniej stronie naszej
wk∏adki deklaracj´ cz∏onkowskà Stowarzyszenia Wychowanków SGH.
Wytnijcie jà z „Gazety SGH” albo
jeszcze lepiej zróbcie odbitki na kserokopiarce, rozdajcie Waszym przyjacio∏om i jak najszybciej wype∏nionà
odeÊlijcie do sekretariatu SW, który
mieÊci si´ w pokoju 102 w gmachu
F. Adres pocztowy: Stowarzyszenie
Wychowanków SGH, 02-554 Warszawa, Al. Niepodleg∏oÊci 162, e-mail:
swsgh@sgh.waw.pl, tel. 0-22 564 93 91.
Dy˝ury: wtorek i czwartek godz. 9-15,
Êroda godz. 9-17. Mo˝na wtedy uzyskaç bie˝àce informacje, z∏o˝yç deklaracj´ cz∏onkowskà, zap∏aciç sk∏adki
i zapisaç si´ na imprezy.
W znanych uczelniach zagranicznych organizacje absolwenckie cieszà
si´ du˝ym presti˝em i przynale˝noÊç
do nich nobilituje. Nasze Stowarzyszenie budzi si´ do ˝ycia i bardzo potrzebuje Waszego udzia∏u, aby mog∏o rozwijaç si´ w takim kierunku, jaki jest
potrzebny m∏odym absolwentom. Dlatego koniecznie wype∏nijcie rubryk´
deklaracji, w której pytamy kandydatów na cz∏onków, jakie oczekiwania
majà wobec Stowarzyszenia. Czy chcà,
aby pomaga∏o im promowaç si´, stwarza∏o mo˝liwoÊci nawiàzywania interesujàcych kontaktów, s∏u˝y∏o wymianie doÊwiadczeƒ i rozszerzaniu horyzontów, albo by∏o g∏ównie miejscem
spotkaƒ towarzyskich, rozrywki i kultywowania pozazawodowych zainteresowaƒ. Liczymy, ˝e niejeden nowy
cz∏onek zg∏osi ch´ç aktywnej dzia∏alnoÊci w strukturach organizacji.
Sk∏adka cz∏onkowska wynosi w skali
roku 50 z∏ dla osób czynnych zawodowo, 25 z∏ dla emerytów i osób niepracujàcych. Sk∏adki mo˝na zap∏aciç przelewem na konto bankowe nr 75 1540
1287 2001 6874 1990 0001.

Za cztery lata 100-lecie
● Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi´
● 30 czerwca Walne Zebranie cz∏onków SW SGH

Czas leci szybko. Ju˝ za cztery lata
Stowarzyszenie Wychowanków SGH
b´dzie obchodziç swoje setne urodziny.
Jest ono tylko o 6 lat m∏odsze od naszej
Uczelni. Zacz´∏o si´ od powstania
w marcu 1912 r. Ko∏a By∏ych Wychowaƒców Wy˝szych Kursów Handlowych im. Augusta Zieliƒskiego. W roku
1915 Kursy przekszta∏cono w Wy˝szà
Szko∏´ Handlowà.
W Historii Szko∏y G∏ównej Handlowej 1906-2006 pod redakcjà Wojciecha
Morawskiego poÊwi´cono temu stowarzyszeniu sporo miejsca. Mo˝emy si´
z tej ksià˝ki dowiedzieç, ˝e Ko∏o od samego poczàtku zajmowa∏o si´ dzia∏alnoÊcià samopomocowà, towarzyskà
i naukowà. Udziela∏o po˝yczek absolwentom WSH, pomaga∏o znaleêç im
prac´, wspó∏pracowa∏o ze studentami
(od 1928 r. posiada∏o swojego delegata
z g∏osem doradczym w zarzàdzie akademickiej „Bratniej Pomocy”). Organizowa∏o odczyty na tematy ekonomiczno-handlowe, wydawa∏o w∏asne publikacje.
Jego przedstawiciele bardzo zaanga˝owali si´ w starania o przyznanie WSH
pe∏nych praw akademickich i w zdobywanie funduszy na dzia∏alnoÊç Szko∏y.
Liczba cz∏onków Ko∏a szybko si´
zwi´ksza∏a. W roku 1922 Ko∏o liczy∏o 146
cz∏onków, w 1928 r. – 264, a w 1932 r. ju˝
490. Z czasem przystàpiono do organizo-

O przypadku,
szcz´Êciu i karierze
Z Igorem Chalupcem – absolwentem
SGH, za∏o˝ycielem Centralnego Domu
Maklerskiego Pekao SA, by∏ym wiceministrem finansów oraz prezesem
PKN ORLEN, obecnie wspó∏w∏aÊcicielem i prezesem firmy ICENTIS – rozmawia∏a Anna Wiktorowicz.
Czym Pan si´ obecnie zajmuje?
– Od kilku miesi´cy kieruj´ firmà
ICENTIS, którà za∏o˝y∏em wraz z mo-

wania absolwentów mieszkajàcych i pracujàcych w wa˝niejszych oÊrodkach kraju.
Jako pierwsze powsta∏o w kwietniu
1923 r. ¸ódzkie Ko∏o by∏ych Wychowaƒców WSH w Warszawie, które obj´∏o
swym zasi´giem ca∏e województwo ∏ódzkie. Ko∏o ∏ódzkie zorganizowa∏o m.in. kursy wieczorowe dla dokszta∏cajàcej si´
m∏odzie˝y i urzàdza∏o odczyty przeznaczone dla szerokich kr´gów spo∏eczeƒstwa. W roku 1929 powsta∏o Ko∏o Âlàsko-Dàbrowskie, a nast´pnie przystàpiono do
organizowania ko∏a na terenie Gdaƒska
i Gdyni.
W czerwcu 1928 r. Ko∏o zosta∏o przekszta∏cone w Stowarzyszenie Wychowaƒców WSH, które w maju 1929 r. zorganizowa∏o drugi zjazd absolwentów.
Od 1929 r. Stowarzyszenie posiada∏o
w∏asny lokal przy ul. Miodowej. W roku
1930 Stowarzyszenie uruchomi∏o w∏asny program stypendialny. Stypendia
by∏y przyznawane cz∏onkom Stowarzyszenia, którzy chcieli odbyç studia uzupe∏niajàce za granicà. Fundusz, którego
zasoby si´ga∏y kilkudziesi´ciu tysi´cy
z∏otych, by∏ zasilany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Polski
Z zazdroÊcià czyta si´ dziÊ o tym, jak
pr´˝nà by∏a ta organizacja u swego zarania. Zawdzi´czaç to nale˝y kilku osobom.
cd str. 3

imi partnerami, równie˝ absolwentami
SGH: Janem Maciejewiczem (nadal
jest wyk∏adowcà Uczelni) i Paw∏em
Szymaƒskim. Pomys∏ na powstanie tej
firmy zrodzi∏ si´ jeszcze w czasach,
kiedy pracowaliÊmy w Zarzàdzie PKN
ORLEN i wiedzieliÊmy, ˝e wczeÊniej
czy póêniej ta przygoda si´ skoƒczy.
Mamy dwa obszary dzia∏alnoÊci:
pierwsza to doradztwo przy sprzeda˝y
spó∏ek (realizowane w ramach ICENTIS Corporate Solutions), druga, do
cd str. 2

O przypadku, szcz´Êciu i karierze
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Igor Chalupec

której si´ przygotowujemy, to zarzàdzanie funduszami private equity, czyli inwestowanie w spó∏ki, przeprowadzanie ich restrukturyzacji i podnoszenie ich wartoÊci, a nast´pnie sprzeda˝.
Jest to bardzo m∏oda firma, mo˝na powiedzieç, ˝e dopiero co wysz∏a ona ze
stanu embrionalnego, ale mamy ju˝
kilka projektów.
Jest Pan powa˝nym biznesmenem.
Jakie uczelnie przygotowa∏y Pana do
tego zaj´cia?
– Ukoƒczy∏em dwie uczelnie, a mianowicie SGPiS, czyli obecne SGH
oraz Wydzia∏ Prawa i Administarcji na
Uniwersytecie Warszawskim. Z tym,
˝e SGPiS, gdzie studiowa∏em na Wydzia∏u Handlu Zagranicznego, by∏a dla
mnie priorytetowà szko∏à, zawsze
uwa˝a∏em jà za mój „matecznik”. Do
tej pory towarzysko i emocjonalnie jestem bardzo zwiàzany z tà Uczelnià.
Jak to si´ sta∏o, ˝e zajmowa∏ Pan
tyle presti˝owych stanowisk? Czy
b´dàc studentem mia∏ Pan ju˝ sprecyzowane plany zawodowe?
– Wierz´, ˝e w naszym ˝yciu du˝à
rol´ odgrywa przypadek, czasami
szcz´Êcie, ale w du˝ej mierze przypadek. Trzeba tylko umieç i chcieç korzystaç z szans oferowanych nam
przez ˝ycie. Mia∏em okazj´ byç pokoleniem, które wesz∏o w ˝ycie zawodowe dok∏adnie z momentem transformacji ustrojowej w Polsce. To by∏a
unikalna sytuacja i w zwiàzku z tym
moje plany studenckie by∏y zupe∏nie
inne ni˝ to, co potem robi∏em. Sàdzi∏em, ˝e b´d´ pracowa∏ po prostu
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w handlu zagranicznym, ale to by∏y
szare, siermi´˝ne czasy i nie widzia∏em dla siebie innych mo˝liwoÊci. Natomiast w 1989 roku ca∏y ten Êwiat runà∏ i w zwiàzku z tym nasze szanse
wyboru by∏y nieporównywalnie wi´ksze, mo˝na by∏o robiç po prostu
wszystko: mo˝na by∏o wyjechaç za
granic´, dalej si´ uczyç, pracowaç
w wielu prywatnych firmach, samemu
je zak∏adaç; to by∏ naprawd´ wyjàtkowy moment.
Na poczàtku pracowa∏em w prywatnych firmach doradczych: Polexpert
i Proexim. Bardzo du˝o si´ w nich nauczy∏em, w tym od naszych wspania∏ych absolwentów: Pani dr Henryki
Bochniarz i dr Andrzeja Wr´biaka.
W 1990 roku Bank Pekao SA, przypadkiem, zaproponowa∏ mi, ˝ebym za∏o˝y∏ biuro maklerskie. Wtedy banki
tworzy∏y takie biura, poniewa˝ równoczeÊnie trwa∏y prace nad uruchomieniem gie∏dy, która ruszy∏a na wiosn´,
a dok∏adnie w kwietniu 1991 roku.
Zorganizowa∏em takie biuro i przez
kilka lat by∏em szefem tej instytucji.
Przy okazji zdoby∏em licencj´ maklera, ale nigdy nie pracowa∏em na gie∏dzie jako typowy makler. To biuro bardzo szybko si´ rozros∏o, zrobi∏o si´ naprawd´ wielkie. Jak odchodzi∏em
z niego w 1995 roku, liczy∏o tysiàc
osób, a ja by∏em przecie˝ pierwszym
zatrudnionym. Do dziÊ CDM PKO SA
jest jednym z wiodàcych biur maklerskich w Polsce, ma bardzo silnà pozycj´ na polskim rynku, z czego jestem
bardzo dumny.
Dlaczego wi´c zdecydowa∏ si´ Pan
odejÊç z tego biura?
– Z biura maklerskiego odszed∏em,
poniewa˝ otrzyma∏em zaproszenie do
Zarzàdu Banku. Ówczesny Prezes
Banku Pekao SA powierzy∏ mi zarzàdzanie ca∏ym pionem bankowoÊci
Banku. By∏ to zresztà inny wybitny absolwent naszej Uczelni, Êp. dr Marian
Kanton. W zwiàzku z tym, od lipca
1995 roku by∏em cz∏onkiem Zarzàdu
Pekao SA, a pi´ç lat póêniej, czyli
w 2000 roku, po sprywatyzowaniu
Banku, zosta∏em jego wiceprezesem
i by∏em nim do maja 2003 roku. W roku 2003 w Banku nastàpi∏a powa˝niejsza „zmiana warty”, wynikajàca g∏ównie ze zmiany strategii, która by∏a zaproponowana przez nowego g∏ównego
w∏aÊciciela. Zmieni∏ si´ wówczas prezes i kilku wiceprezesów i ja równie˝

postanowi∏em odejÊç. Prawd´ mówiàc,
odchodzàc, mia∏em zamiar zatrudniç
si´ w innym banku, tylko ˝e po roku
karencji, która mnie obowiàzywa∏a, ale
znów przypadek inaczej pokierowa∏
moim ˝yciem. Zaproponowano mi prac´ w Ministerstwie Finansów. Zosta∏em wiceministrem finansów i by∏em
nim przez rok i miesiàc, co zresztà jest
paradoksalnie bardzo du˝ym wyczynem, bo gdy odchodzi∏em na jedenastu
wiceministrów finansów ja by∏em jednym z dwóch najstarszych sta˝em!
Nigdy nie traktowa∏em pracy w rzàdzie jako czegoÊ docelowego, jako
sposobu na ˝ycie. Polityka mnie interesuje, ale hobbystycznie. Zawsze wiedzia∏em, ˝e pr´dzej czy póêniej w jakiejÊ formie wróc´ do biznesu. Afera
wokó∏ PKN ORLEN, która mia∏a miejsce latem 2004 roku spowodowa∏a
pewnà pustk´ i sytuacj´, w której ma∏o
kto chcia∏ si´ zajàç tà firmà. Sam
zresztà w pierwszym konkursie na
Prezesa Zarzàdu, zorganizowanym
w lipcu 2004, nie wzià∏em udzia∏u, bo
uwa˝a∏em, ˝e wià˝e si´ z tym zbyt du˝e ryzyko. Jak si´ okaza∏o mia∏em dobrà intuicj´, bo skoƒczy∏ si´ on kolejnym zamieszaniem i z∏amaniem regu∏
konkursowych. Przez nowà Rad´ Nadzorczà zosta∏ rozpisany kolejny konkurs, do którego przystàpi∏em i który
wygra∏em, w zwiàzku, z czym od
1 paêdziernika 2004 roku zosta∏em
Prezesem PKN ORLEN.
Bardzo du˝o zrobi∏ Pan dla tej firmy. Czy przyst´pujàc do konkursu
mia∏ Pan ju˝ plan na rozwój ORLENU?
– JakàÊ cz´Êç wizji rozwojowej ju˝
mia∏em, a cz´Êç przytrafi∏a si´ po drodze i znów mo˝na powiedzieç, ˝e by∏a
dzie∏em przypadku. Program, który
mia∏em, wynika∏ z sytuacji, która panowa∏a w firmie. ORLEN wymaga∏
ca∏kowitej zmiany sposobu funkcjonowania i zarzàdzania firmà, zmiany kultury organizacyjnej, wymiany sporej
cz´Êci ludzi, którzy znaleêli si´ tam
w troch´ dziwny sposób. Wymaga∏
zmiany wizerunku, odbudowy zaufania, zmiany relacji z akcjonariuszami,
restrukturyzacji i redukcji kosztów.
Ten program mia∏em i przedstawia∏em
go Radzie Nadzorczej. Natomiast niektóre rzeczy, które uda∏o nam si´
zdzia∏aç, pojawi∏y si´ póêniej. O ile
przej´cie czeskiej firmy Unipetrol
by∏o kontynuacjà dzia∏aƒ poprzedniego Zarzàdu, o tyle zakup rafinerii
w Mo˝ejkach nie by∏ planowany. Ta
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firma nie by∏a wczeÊniej na sprzeda˝
i traf chcia∏, ˝e uda∏o nam si´ jà kupiç.
W∏o˝yliÊmy w to bardzo du˝o pracy,
mieliÊmy troch´ szcz´Êcia, mo˝e zostaliÊmy niedocenieni przez konkurencj´, na pewno pomog∏y nam te˝ b∏´dy,
które rywale pope∏nili. Wszystkie te
czynniki z∏o˝y∏y si´ na nasz du˝y sukces, w który wiele osób nie wierzy∏o.
Mam nadziej´, ˝e ORLEN b´dzie mia∏
w przysz∏oÊci du˝e korzyÊci z tej firmy. To ta transakcja odbi∏a si´ najszerszym echem, by∏a spektakularna, ale
w ORLENIE zasz∏o równie˝ wiele innych istotnych zmian. Zmieni∏ si´ sposób zarzàdzania siecià, wprowadzony
zosta∏ program redukcji kosztów, polityka kadrowa zosta∏a zobiektywizowana, tzn. zmieni∏ si´ sposób oceny pracowników, premiowania, awansowania i przyjmowania do pracy; niestety
zosta∏a te˝ przeprowadzona du˝a redukcja zatrudnienia, która by∏a konieczna, ale musz´ zaznaczyç, ˝e PKN
ORLEN by∏a jednà z nielicznych firm,
która wyp∏aci∏a pracownikom odprawy, zapewniajàc im zachowanie okresowej stabilizacji ˝ycia.
Jak Pan zareagowa∏ na swoje odwo∏anie?
– By∏em na to przygotowany, bo
próby odwo∏ania mnie trwa∏y ponad
rok. Momentami to si´ nawet przy tym
dobrze bawi∏em, bo widzia∏em jak próbujà si´ mnie pozbyç i ˝e za bardzo nie
wiedzà, jak si´ do tego zabraç. To, co
dodawa∏o mi si∏y, to dobry, lojalny
i zwarty zespó∏. Nie czu∏em si´ osamotniony, bo mia∏em za sobà „mur”
kolegów, którzy nie tylko psychicznie,
ale werbalnie i oficjalnie wyra˝ali
swojà ze mnà solidarnoÊç. To by∏o dla
mnie bardzo wa˝ne. Poza tym nie mia∏em sobie nic do zarzucenia, stara∏em
si´ prowadziç t´ firm´ jak najlepiej
i myÊl´, ˝e odnios∏em w tej dziedzinie
jakiÊ sukces, a moje odwo∏anie by∏o
stricte polityczne. Gdybym nadu˝y∏
czyjegoÊ zaufania, zrobi∏bym coÊ niew∏aÊciwego, oszuka∏bym pracowników, to czu∏bym si´ êle sam ze sobà
i pewnie ten ostatni rok mojego urz´dowania by∏by dla mnie o wiele trudniejszy. Ja jednak nie mia∏em nic na
sumieniu i dlatego by∏em bardzo spokojny. I do dzisiaj jestem.
Mia∏ Pan równie˝ plan na dalsze
˝ycie zawodowe, prawda?
– Tak, mia∏em wspomniany wczeÊniej plan i spokojnie go realizuj´. Nie
rozpami´tuj´ przesz∏oÊci, nigdy tego
nie robi∏em, bo wiem, ˝e to bardzo
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ogranicza cz∏owieka i nie pozwala mu
iÊç do przodu. Widz´ wokó∏ siebie
i znam takie osoby, które tkwià myÊlami w przesz∏oÊci, co jest dla nich bardzo destrukcyjne. Trzeba w ˝yciu pami´taç, ale nie byç pami´tliwym. Pami´taç tak, wyciàgaç wnioski, ale ˝yç
nowym ˝yciem. Kieruj´ si´ zasadà, ˝e
nale˝y zawsze byç sobà, znajdowaç
czas na ˝ycie prywatne i swoje zainteresowania, dba∏em o to, aby mieç inne
aktywnoÊci, czy biznesowe, czy spo∏eczne, które nie pozwolà uto˝samiaç
mnie wy∏àcznie z jednà firmà. Nie
mo˝na daç si´ zaszufladkowaç. Wielu
ludzi na kierowniczych stanowiskach
daje si´ z∏apaç w takà pu∏apk´. Gdy
zmieni si´ sytuacja i zostanie zabrana
praca komuÊ, kto nie ma ˝ycia poza
nià, to dla tego cz∏owieka jest to tragedià, z której trudno mu si´ otrzàsnàç.
Ale, czy praca na tak powa˝nych
i odpowiedzialnych stanowiskach,
pozostawia miejsce na ˝ycie prywatne, czy nie jest tak, ˝e wymaga ona
poÊwi´cenia ca∏ego naszego czasu?
– To prawda, ˝e tego czasu na ˝ycie
prywatne jest niewiele, ale nale˝y dbaç
o to, aby jednak go znajdowaç. Nie
chodzi tu zresztà tyle o faktycznie sp´dzony czas poza firmà, ile o stan umys∏u, aby nie pozwoliç mu wejÊç w stan
zniewolenia.
Jak ju˝ rozmawiamy o rodzinie
i sukcesach, to musz´ zapytaç o znanà
aktork´, która równie˝ odnios∏a sukces, a z którà jest Pan spokrewniony.
Kim by∏a dla Pana Pola Negri?
– To by∏a siostra mojego dziadka.
Wyjecha∏a z Polski jeszcze przed II
wojnà Êwiatowà i nie mia∏em okazji jej
poznaç. Moja rodzina, mój ojciec utrzymywali z nià kontakt, ale tylko listowny.
Ona nigdy nie przyjecha∏a do kraju,
chocia˝ ojciec jà zaprasza∏ i przygotowywa∏ jej przyjazd. W zasadzie nie mia∏a ona wp∏ywu na moje ˝ycie, mo˝e tylko tyle, ˝e bywam zapraszany i cz´sto
jestem honorowym goÊciem na uroczystoÊciach jej
poÊwi´canych
czy poÊrednio
z nià zwiàzanych. Jestem
traktowany jako ˝ywa maskotka, która
ma
jakàÊ
wspólnà wi´ê
ze s∏awnà niePola Negri
gdyÊ gwiazdà.

Zdj´cie z roku 1908, na którym uwiecznili si´ s∏uchacze Kursów Handlowych Augusta Zieliƒskiego
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By∏ wÊród nich Wac∏aw Szurig (18961992), który po ukoƒczeniu studiów
w 1921 r. zaczà∏ czynnie dzia∏aç w Kole,
a nast´pnie w Stowarzyszeniu i w latach
1938-1987 by∏ jego przewodniczàcym.
Jeszcze w okresie studiów dzia∏a∏ czynnie
w ruchu studenckim, m.in. organizowa∏
Ogólnopolski Zwiàzek Akademickich
Bratnich Pomocy. By∏ redaktorem naczelnym tygodnika „Polska Gospodarcza”. Po
wojnie wspó∏tworzy∏ Centralny Urzàd Planowania i warszawskà dzielnic´ przemys∏owà S∏u˝ewiec, by∏ te˝ dzia∏aczem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Na trzecim zjeêdzie absolwentów
w dniach 26-27 maja 1938 r. zorganizowanym ju˝ przez Stowarzyszenie Wychowaƒców Szko∏y G∏ównej Handlowej Wac∏aw Szurig tak okreÊla∏ zadania Stowarzyszenia: Chcemy przestaç byç tylko liczbà. Chcemy staç si´ si∏à spo∏ecznà. Chcemy byç oparciem dla uczelni. Chcemy
wspó∏dzia∏aç w jej rozwoju. A nowym zast´pom jej wychowaƒców chcemy u∏atwiç
znalezienie w∏aÊciwych dróg.
Stowarzyszenie ma wi´c pi´knà kart´ za
sobà. Warto b´dzie z okazji 100-lecia przypomnieç jego wzloty i upadki, a przede
wszystkim wykorzystaç ten okràg∏y jubileusz, ˝eby tak o˝ywiç naszà organizacj´,
abyÊmy nie musieli si´ wstydziç przy porównaniach aktualnego stanu z tym, co
dzia∏o si´ w Stowarzyszeniu przed wojnà.
***
Na majowym posiedzeniu Zarzàdu sekretarz Stowarzyszenia dr Eliza Chilimoniuk zaprezentowa∏a kierunki, w których
powinna rozwijaç si´ nasza organizacja.
Interesujàca prezentacja zawiera∏a wiele
nowych pomys∏ów, które zosta∏y zaakceptowane. W dyskusji m.in. przypomniano
o zbli˝ajàcym si´ 100-leciu. Przyj´te za∏o˝enia b´dà podstawà dla opracowania nowoczesnej strategii Stowarzyszenia na najbli˝sze lata. Zostanie ona zapewne przedstawiona na Walnym Zebraniu SW SGH,
które zaplanowano na 30 czerwca br.
Stefan Zawadzki
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Jest si´ czym pochwaliç
Krystyna Lewkowicz o sukcesie UTW SGH
Od kiedy datujà si´ Pani zwiàzki ze
Szko∏à G∏ównà Handlowà?
– Mo˝na powiedzieç, ˝e od zawsze,
bo od 1 sierpnia 1966 r., kiedy to szcz´Êliwie znalaz∏am swoje nazwisko na liÊcie przyj´tych na pierwszy rok Wydzia∏u Produkcji SGPiS. Zaraz po studiach podj´∏am prac´, bo absolwenci tej
Uczelni byli na wag´ z∏ota i przedsi´biorstwa i inne paƒstwowe instytucje
przeÊciga∏y si´ w metodach ich pozyskiwania do pracy. Ja tak˝e w czasie studiów pobiera∏am stypendium ufundowane przez Ministerstwo Gospodarki
Komunalnej. Jego wysokoÊç znacznie
przewy˝sza∏a mojà pierwszà pensj´ magistra ekonomii. DoÊç szybko, jak na
kobiet´, pi´∏am si´ po szczeblach kariery zawodowej w tym resorcie. Mówi´
„jak na kobiet´”, bo w owych czasach
nie by∏o klimatu dla szybkich awansów
kobiet, zw∏aszcza m∏odych, na wysokie
stanowiska. Kobieta musia∏a byç, co
najmniej dwa razy lepsza, aby wygraç
z m´˝czyznà rywalizacj´ o kierownicze
stanowisko. W organizacji gospodarczej, w której pracowa∏am, na ok. 12 tys.
zatrudnionych i ok. 90. dyrektorskich
stanowisk, kobiety zajmowa∏y zaledwie
dwa dyrektorskie fotele, w tym jeden ja.
Majàc 29 lat by∏am ju˝ dyrektorem
ds. ekonomicznych w jednym z najwi´kszych przedsi´biorstw transportowo-sprz´towych Warszawy, najm∏odszym dyrektorem w tej bran˝y i w dodatku kobietà. Kolejny epizod z SGH to
studia podyplomowe. Po 10 latach pracy zawodowej przeszed∏ sentyment do
macierzystej uczelni i znalezienie si´
ponownie w gronie jej studentów to by∏o wspania∏e, trudne do opisania prze˝ycie. Jak mi∏o by∏o spotkaç znowu znanych sobie wyk∏adowców tyle, ˝e z nowymi tytu∏ami naukowymi, starych kolegów z pewnym ju˝ dorobkiem zawodowym i rodzinnym. Przysz∏a transformacja gospodarki i sprzyjajàce warunki
do samodzielnej przedsi´biorczoÊci.
W roku 1990 stworzy∏am praktycznie
z niczego w∏asnà firm´ konsultingowà,
którà prowadz´ do dziÊ. Kolejny etap
moich zwiàzków z SGH to wieloletnia
dzia∏alnoÊç w Stowarzyszeniu Wychowanków SGH, gdzie do dziÊ pe∏ni´
funkcj´ wiceprezesa. No a teraz, kiedy
syn jest doros∏y, nie musz´ ju˝ walczyç
o awanse, ani niczego si´ ju˝ dorabiaç,
wi´c mog∏abym zwolniç tempo ˝ycia
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i pracy zawodowej,
a wolny czas poÊwi´ciç na egzo- Krystyna Lewkowicz
tyczne podró˝e, które sà mojà pasjà, na dobre utkn´∏am
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku
SGH.
W ciàgu dwóch zaledwie lat, UTW
SGH sta∏ si´, w ocenie ekspertów, jednym z przodujàcych uniwersytetów
trzeciego wieku w kraju. Jak zdo∏a∏a
Pani to osiàgnàç?
– Ja nigdy niczego nie robi´ po∏owicznie. Jak ju˝ coÊ nowego mnie zaintryguje, anga˝uj´ si´ bez reszty. Zacz´∏o si´ niewinnie, ot organizacja
pozarzàdowa, jakich wiele. Jednak
nasz Uniwersytet ju˝ w pierwszym
roku wyp∏ynà∏ na szerokie wody,
m.in. otrzyma∏ za autorskie projekty
dwie presti˝owe nagrody – granty od
Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci, póêniej du˝y trzyletni grant Prezydenta m.st. Warszawy na projekt
pt. Niech nikt nam nie mówi, ˝e jesteÊmy na coÊ za starzy!. Mamy 600 s∏uchaczy, w zaj´ciach specjalistycznych
uczestniczy ponad 1100 osób. UTW
SGH sta∏ si´ pot´˝nà organizacjà porównywalnà z prowadzeniem prywatnej szko∏y wy˝szej, przy jednoczeÊnie
bardzo skromnej bazie materialnej
i administracyjnej. Pi´çdziesiàt z∏otych czesnego za semestr – co mo˝na
zdzia∏aç za takie pieniàdze? Zarzàdzanie oparte jest w du˝ej mierze na pracy spo∏ecznej cz∏onków zarzàdu. To
dzia∏a tylko dzi´ki pasjonatom tej idei,
no i du˝ej ˝yczliwoÊci i pomocy ze
strony SGH. W bie˝àcym roku realizujemy autorski projekt „Internetowy
Klub Seniora…” nagrodzony grantem
ze Êrodków przejÊciowych 2005 Unii
Europejskiej. To ogromny i bardzo
trudny projekt, którego prowadzenie
sp´dza mi sen z powiek. Dzi´ki Êrodkom unijnym i pomocy Szko∏y mogliÊmy stworzyç jednak i wyposa˝yç
Klub Seniora, który nie tylko s∏u˝yç
b´dzie naszym s∏uchaczom, ale tak˝e
pozostawi trwa∏y Êlad w infrastrukturze Szko∏y. Powo∏aliÊmy te˝ instytucj´
rzecznika praw seniora, realizujemy
unikalny program poradnictwa prawnego i psychologicznego oraz rzecznictwa interesów seniora. WydaliÊmy
p∏yt´ CD z programem psychoterapeutycznym. Projekt ten prezentuj´ na

ró˝nego rodzaju konferencjach i wsz´dzie wzbudza on wielkie zainteresowanie i podziw. Mi∏o jest si´ nim pochwaliç.
Jak Pani godzi tyle obowiàzków?
– Kocham pracowaç, praca zawodowa daje mi wiele satysfakcji, ale to co
i ile robi´ teraz ociera si´ o granice rozsàdku. Cierpi dom, rodzina, interesy
mojej firmy, a ja z trudem odró˝niam
dni robocze od Êwiàtecznych. Mam
mocne postanowienie zwolnienia tempa, wyciszenia itp., ale musz´ przecie˝
dokoƒczyç rozpocz´te projekty. Wcià˝
pojawiajà si´ te˝ nowe wyzwania. Na
przyk∏ad UTW SGH b´dzie w paêdzierniku br. wspó∏organizatorem ogólnopolskiej konferencji uniwersytetów trzeciego wieku, którà sponsoruje Polsko-Amerykaƒska Fundacja WolnoÊci. W tym
roku patronat nad konferencjà objà∏ Senat RP. Zaszczyt to du˝y, ale przedsi´wzi´cie gigantyczne.
Plany na najbli˝szà przysz∏oÊç?
– Nie chcielibyÊmy obni˝aç w UTW
SGH wysoko ustawionej poprzeczki,
ale kontynuowanie w kolejnych latach
tak bogatej i kosztownej oferty programowej, jakà realizowaliÊmy w bie˝àcym roku dla naszych s∏uchaczy dzi´ki
Êrodkom z grantów, wymaga dop∏ywu
nowych i to du˝ych pieni´dzy, a to wymusza prace nad nowymi projektami
grantowymi. Mam ju˝ kilka nowych pomys∏ów, ale znalezienie na ich realizacj´ sponsorów nie b´dzie ∏atwe…
˚yczymy, zatem powodzenia i dalszych sukcesów
– Dzi´kuj´.
Rozmawia∏ Feliks Kot
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Pomogli absolwenci SGH

Krakowska korporacja powsta∏a w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (dawna Akademia Ekonomiczna,
która w ubieg∏ym roku zmieni∏a nazw´) – to najwi´ksza uczelnia ekonomiczna w Polsce i jedna z najwi´kszych
w Europie Ârodkowo-Wschodniej,
kszta∏càca na wszystkich poziomach studiów prawie 21 tysi´cy studentów z 30
krajów Êwiata na 11 kierunkach i 40 specjalnoÊciach. Jej poczàtki si´gajà lat 20.
ubieg∏ego wieku (w 1926 r. powsta∏o
Wy˝sze Studium Handlowe, przekszta∏cone 1937 r. w Akademi´ Handlowà,
w 1950 r. w Wy˝szà Szko∏´ Ekonomiczna, a w 1974 r. w Akademi´ Ekonomicznà). G∏ównà siedzibà Uniwersytetu jest
imponujàcy zabytkowy gmach przy ul.
Rakowickiej, wzniesiony w XIX wieku
w stylu póênego historyzmu wed∏ug projektu wybitnych krakowskich architektów Tadeusza Stryjeƒskiego i W∏adys∏awa Ekielskiego jako siedziba Schroniska
Fundacji ksi´cia Aleksandra Lubomirskiego „dla ch∏opców opuszczonych lub
z∏ego prowadzenia si´”. Po zlikwidowaniu Fundacji w 1952 r. pa∏ac trafi∏ w r´ce uczelni. Mimo d∏ugiej historii uczelni
do niedawna nie istnia∏o tam stowarzyszenie absolwentów.
Za∏o˝ono je nie tak dawno w Warszawie. Du˝a iloÊç przedsi´biorczych absolwentów tej uczelni przyjecha∏a za pracà
do stolicy. Zacz´∏o si´ od przypadkowego spotkania kilku z nich w pewien
czwartkowy wieczór w paêdzierniku
2000 r. w knajpie „Champions” w budynku Marriota. Obecni postanowili spisaç adresy e-mailowe ludzi ze swojej
uczelni, o których wiedzieli, ˝e te˝ znaleêli zatrudnienie w Warszawie i zadali
sobie pytanie, czy nie by∏aby to mi∏a odmiana w potoku szarych dni w nieprzyjaznym im wówczas – jak im si´ wydawa∏o – mieÊcie, gdyby spotykaç si´ regularnie. Tak rozpocz´∏y si´ regularne spotkania w warszawskich kawiarniach i restauracjach, na których pojawia∏o si´ coraz wi´cej krakowian. W rok póêniej dojrza∏a myÊl, aby utworzyç jakàÊ bardziej
trwa∏à struktur´, która spe∏nia∏aby rol´
spoiwa Êrodowiska pracujàcych w Warszawie absolwentów krakowskiej Akademii Ekonomicznej. W bazie adresowej
by∏o ju˝ 70 osób, a na spotkaniach zawsze pojawia∏o si´ ok. 40. W styczniu
2001 r. powsta∏a grupa projektowa, do
której do∏àczy∏ absolwent SGH Piotr
Dziubak, pracujàca nad stworzeniem

czerwiec 2008

koncepcji organizacji, jej statutu, zorganizowaniem walnego zebrania za∏o˝ycielskiego, za∏o˝eniem strony www i bazy danych. Nawiàzano te˝ kontakt z Korporacjà Handlu Zagranicznego, grupujàcà absolwentów dawnego Wydzia∏u
Handlu Zagranicznego SGH/SGPiS
i uczestniczàc w jej spotkaniach postanowiono skorzystaç z doÊwiadczeƒ tej organizacji. D∏ugo trwa∏o skompletowanie
grupy cz∏onków – za∏o˝ycieli. W koƒcu
uda∏o si´ zebraç odpowiednià liczb´
osób. Walne zebranie za∏o˝ycielskie odby∏o si´ 16 maja 2002 r. w restauracji
„Apetyt Architektów”, poprzedzi∏o je
wiele miesi´cy przygotowaƒ, wyczerpujàcych dyskusji nad brzmieniem statutu
i kilkadziesiàt spotkaƒ. W zebraniu
uczestniczy∏ z ramienia Korporacji Handlu Zagranicznego Maciej Tekielski. Na
tym zebraniu przyj´to statut, powo∏ano
komitet za∏o˝ycielski, który mia∏ prowadziç sprawy Korporacji do momentu
uzyskania rejestracji, co nie odby∏o si´
bezboleÊnie, poniewa˝ sàd za˝àda∏ uÊciÊlenia kilku kwestii w statucie. Korporacja uzyska∏a wpis do rejestru Stowarzyszeƒ dopiero 20 sierpnia 2002 r.
W Warszawie postanowiono organizowaç regularne spotkania w pierwsze
czwartki miesiàca (z wyjàtkiem miesi´cy
wakacyjnych) po∏àczone z krótkà 30-45
minutowà prelekcjà. Na pierwsze z nich
zaproszono jako prelegenta Bogus∏awa
Sosnowskiego, wielkiego mistrza Korporacji Handlu Zagranicznego. DziÊ Korporacja Akademii Ekonomicznej dzia∏a
tak˝e w Krakowie, gdzie podstawà utrzymania kontaktu mi´dzy cz∏onkami sà
spotkania w ka˝dy pierwszy piàtek miesiàca. Czasem te same prelekcje, które
wyg∏aszane sà w Warszawie, powtarzane
sà nast´pnego dnia w Krakowie. W trakcie organizacji sà spotkania w Nowym
Jorku i Londynie, gdzie mieszka i pracuje spora grupa krakowskich absolwentów. Raz do roku wszyscy cz∏onkowie
spotykajà si´ na wielkim pikniku.
Interesujàco redagowana jest strona
internetowa tej organizacji. Na stronie
Korporacja przedstawia si´ w nast´pujàcy sposób: JesteÊmy organizacjà profilem zbli˝onà do elitarnych stowarzyszeƒ
absolwenckich znanych szkó∏ biznesowych, których zadaniem jest tworzenie
Êrodowiska i skupianie wyró˝niajàcych
si´ absolwentów uczelni. Stanowimy
platform´ wymiany kontaktów, do-

G∏ówna siedziba Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie przy ulicy, której zbiegiem
okolicznoÊci nazwa brzmi podobnie jak adres najstarszego budynku SGH: w Krakowie jest to Rakowicka, a w Warszawie Rakowiecka.

Êwiadczeƒ, wzajemnej inspiracji i promocji dla naszych cz∏onków. Promujemy standardy etyki zawodowej i propagujemy dobre imi´ naszej Alma Mater.
Mamy internetowy system zarzàdzania
kontaktami, gdzie ka˝dy posiada w∏asny
profil oraz mo˝liwoÊç wyszukiwania ludzi o ˝àdanych kompetencjach czy specjalistycznych umiej´tnoÊciach. Stowarzyszenie, choç ma siedzib´ w Warszawie, zrzesza absolwentów AE z ca∏ej
Polski, a tak˝e z zagranicy. WÊród nas sà
ludzie pracujàcy w ró˝nych bran˝ach, sà
te˝ przedsi´biorcy, urz´dnicy i naukowcy. Korporacja skupia ludzi wielu pokoleƒ. M∏odsze, b´dàce w wieku wchodzenia na rynek pracy, stawiania pierwszych
kroków biznesowych oraz budowy swojej pozycji zawodowej i spo∏ecznej, potrzebuje wsparcia w zdobywaniu wiedzy
i doÊwiadczenia, aby robiç Êmia∏e kroki
naprzód. Ârednie, znajdujàce si´ w wieku mistrzostwa zawodowego, dzier˝àce
du˝à odpowiedzialnoÊç zawodowà, cz´sto posiadajàce ugruntowanà pozycj´
spo∏eczno-biznesowà; jest to w∏aÊnie
pokolenie, które znajduje si´ u szczytu
swoich mo˝liwoÊci, u˝ywa i zdobywa
wiedz´ i doÊwiadczenie najwy˝szej próby. Pokolenie ludzi dojrza∏ych, czyli
tych, którzy bazujà na zgromadzonym
przez ca∏e ˝ycie kapitale wiedzy, doÊwiadczenia; w∏aÊnie to pokolenie ma
potrzeb´ dzielenia si´ wiedzà i doÊwiadczeniem, poszukuje energii i inspiracji
u m∏odych ludzi.
Korporacja zamieszcza w internecie
list´, liczàcà ponad sto pozycji, sà wÊród
nich ministerstwa i powa˝ne instytucje
oraz wielkie firmy krajowe i zagraniczne, w których zatrudnieni sà, cz´sto na
odpowiedzialnych stanowiskach, jej
cz∏onkowie.
***
31 maja br. odby∏ si´ zjazd absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego/Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jednym z organizatorów by∏a Korporacja.
W∏odzimierz Jastrz´biec
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