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Korporacja HZ
Stowarzyszenie Absolwentów Wydzia∏u Handlu Zagranicznego SGPiS/
SGH „Korporacja HZ” jest jedynà
w Polsce organizacjà zrzeszajàcà absolwentów jednego Wydzia∏u, który istnia∏
od koƒca lat 40. do po∏owy lat 90. XX
wieku, kiedy zosta∏ zlikwidowany w ramach reorganizacji Uczelni i przywrócenia jej dawnej nazwy SGH. Wydzia∏ mia∏
charakter elitarny w najlepszym tego s∏owa znaczeniu, a przyczyna by∏a bardzo
prosta – trudny egzamin wst´pny z dwóch
j´zyków kilkadziesiàt lat temu stanowi∏
najbardziej naturalne sito selekcji. W sumie w ciàgu nieca∏ych 50 lat istnienia
ukoƒczy∏o go oko∏o 5000 studentów,
z czego oko∏o 600 jest cz∏onkami Korporacji.
Pomys∏y nadania ram organizacyjnych
specjalnej wi´zi, która nas ∏àczy, rodzi∏y
si´ ju˝ du˝o wczeÊniej, ale ówczesne w∏adze bardzo niech´tnym, a wr´cz wrogim
okiem patrzy∏y na takie inicjatywy. Wzorem dla nas by∏ przede wszystkim INSEAD i jego organizacja absolwentów. Po
wielkich przemianach w Polsce realizacja
naszych zamierzeƒ okaza∏a si´ mo˝liwa.
SpotykaliÊmy si´ poczàtkowo w kancelaW marcowym wydaniu „Absolwenta” przedstawiamy sylwetki kolejnych
cz∏onków Zarzàdu Stowarzyszenia: Pani Krystyny Lewkowicz oraz Pana Piotra Wachowiaka.
Krystyna Lewkowicz

od wielu lat jest wiceprezesem Stowarzyszenia
Absolwentów SGH. Magisterium uzyska∏a w
SGPiS w 1970 r., studia
podyplomowe ukoƒczy∏a w 1980 r. ˚yciorys zawodowy: pierwszy – 20 lat na kierowniczych i dyrektorskich stanowiskach
w przedsi´biorstwach paƒstwowych, których owocem by∏ Bràzowy, a póêniej
Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi i liczne odznaczenia resortowe; oraz drugi – ponad 20 lat
(do dziÊ) – we w∏asnej firmie consultingowej. W sumie obydwa mo˝na uznaç za satysfakcjonujàce. Od 2006 r. prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH. Twórca
i koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia UTW. Przewodniczàca Komisji
Dialogu Spo∏ecznego ds. UTW. Zainteresowania: historia staro˝ytnego Egiptu, ho-
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rii KNS, której partnerzy sà aktywnymi
cz∏onkami Korporacji, potem w Jajku
i Hadesie, a od kilku lat w kr´gielni ARCO przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
nr 19, której w∏aÊcicielem jest absolwent
jednego z ostatnich roczników naszego
Wydzia∏u.
Cele korporacji majà charakter g∏ównie
kole˝eƒsko-towarzyski. „Korporanci majà si´ popieraç i wspólnie bawiç”. Wbrew
przypuszczeniom, w tej pierwszej dziedzinie nie przejawiamy nadmiernej aktywnoÊci i kole˝eƒska solidarnoÊç najcz´Êciej przegrywa w konfrontacji z brutalnymi prawami rynku. Natomiast wi´ksze
sukcesy udaje nam si´ odnosiç na polu
wspólnej zabawy. Spotykamy si´ co miesiàc w kr´gielni ARCO. Organizujemy
te˝ bale karnawa∏owe i pikniki pod nazwà
Hazetalia. WydawaliÊmy przez kilka lat
gazet´ „Hazett´” i mamy w∏asnà stron´
internetowà. JesteÊmy w trakcie przygotowaƒ do jej uruchomienia w ramach domeny SGH, wi´c wkrótce b´dzie mo˝na jà
tam znaleêç. Ma ona pe∏niç nie tylko rol´
informacyjnà o naszej dzia∏alnoÊci, ale
byç portalem spo∏ecznoÊciowym dla
cz∏onków.
Korporacja odnios∏a sukces, czego dowodem jest jej aktywnoÊç przez blisko 20
lat. Zawdzi´czamy to z jednej strony sil-

nemu identyfikowaniu si´ z Wydzia∏em,
a z drugiej strony grupie zapaleƒców, którzy aktywnie dzia∏ajà na jej rzecz i starajà
si´ sprawiç, ˝eby cz∏onkostwo by∏o mo˝liwie atrakcyjne.
Naszym problemem staje si´ up∏yw
czasu, poniewa˝ Wydzia∏ przesta∏ istnieç,
od kilkunastu lat nie ma dop∏ywu Êwie˝ej
krwi, a blisko po∏owa roczników absolwentów osiàgn´∏a wiek emerytalny. Rozwa˝amy ró˝ne mo˝liwoÊci otwarcia si´
i poszerzenia formu∏y cz∏onkostwa.
Chocia˝ cz∏onkostwo w naszej Korporacji jest ograniczone praktycznie do absolwentów Wydzia∏u, jesteÊmy otwarci
i zapraszamy na nasze spotkania wszystkich zainteresowanych w pierwsze Êrody
miesiàca (oprócz stycznia, czerwca, lipca
i sierpnia) o godzinie 19.00 do Klubu ARCO (wst´p 20 z∏ za catering). Informacje
o naszych spotkaniach mo˝na znaleêç na
stronie internetowej: http://www.sgh.
waw.pl/organizacje/sw/korporacjahz/.
GoÊciem honorowym najbli˝szego
spotkania, które odb´dzie si´ 7 kwietnia
br., b´dzie nasz korporant Igor Chalupec,
który b´dzie promowa∏ swojà ksià˝k´
o zakupie rafinerii Mo˝ejki na Litwie
przez kierowany wówczas przez niego
PKN Orlen. Serdecznie zapraszamy!
Maciej Tekielski

dowla owczarków kaukaskich, muzyka
powa˝na, egzotyczne podró˝e na Sahar´.

biorstwach oraz spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu.
Jest autorem lub wspó∏autorem wielu
publikacji, m.in. ksià˝ek pt: Profesjonalny
mened˝er. Umiej´tnoÊci pe∏nienia ról
kierowniczych, Kierowanie zespo∏em
projektowym, Pomiar kapita∏u intelektualnego przedsi´biorstwa, Prezentacja
profesjonalna. Teoria i praktyka.
Od 18 lat ma zwiàzki z praktykà, pracujàc na stanowiskach kierowniczych w ró˝nych organizacjach. By∏ zast´pcà dyrektora Zarzàdu Domów Komunalnych Warszawa-ÂródmieÊcie, Dyrektorem Wydzia∏u Budynków Komunalnych Urz´du Gminy Warszawa-Centrum oraz zast´pcà dyrektora Zarzàdu Dzielnicy ˚oliborz –
cz∏onkiem Zarzàdu Dzielnicy i Kanclerzem SGH. Bierze udzia∏ w opracowywaniu ekspertyz dla przedsi´biorstw oraz
w szkoleniach dla kadr mened˝erskich.
Od 19 lat jest ˝onaty z Kasià, która pracuje w Centrum Wychowania Fizycznego
i Sportu SGH. Majà osiemnastoletnià Córk´ Marysi´, która uprawia jeêdziectwo.
Lubi podró˝e w towarzystwie przyjació∏
z SGH.

Piotr

Wachowiak

jest prezesem Stowarzyszenia Absolwentów
SGH drugà kadencj´.
Odpowiada za realizacj´ Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia oraz
wspó∏prac´ z w∏adzami
Uczelni, a tak˝e studentami oraz z innymi
podmiotami wspó∏pracujàcymi ze Stowarzyszeniem
W 1990 roku ukoƒczy∏ Wydzia∏ Handlu Wewn´trznego SGPiS, kierunek Organizacja i zarzàdzanie. Obecnie pracuje
na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarzàdzania w Gospodarce w Kolegium
Zarzàdzania i Finansów. Specjalizuje si´
w problematyce: zarzàdzania ludêmi
w organizacji, negocjacji, przedsi´biorczoÊci. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsi´biorstwach dzia∏ajàcych w Polsce, pomiaru
kapita∏u intelektualnego przedsi´biorstw, zarzàdzania wiedzà w przedsi´-

Praca kobiet (spo∏eczeƒstwo – prawo – ekonomia)
Praca jest sferà, w której – historycznie i wspó∏czeÊnie – ró˝nic´ p∏ci widaç
bardzo wyraênie. W spo∏eczeƒstwach
pierwotnych kobiety zajmowa∏y si´
zbieractwem, m´˝czyêni natomiast myÊlistwem i polowaniem. Niektóre badaczki i obserwatorki ˝ycia spo∏ecznego ˝artobliwie parafrazowa∏y ten podzia∏, wskazujàc na odwrócenie ról
„pierwotnych”, np. w spo∏eczeƒstwie
polskim w okresie komunizmu – kiedy
to kobiety rusza∏y na polowanie, podbijajàc kolejki sklepowe i „walczàc o byt”
(Graff, 2001). Ten pierwotny podzia∏
opisuje Thorstein Veblen w swojej
ksià˝ce Teoria klasy pró˝niaczej. Jak
pisze „w ∏upie˝czej grupie myÊliwskiej
walka i polowanie jest domenà zdrowego, silnego m´˝czyzny. Kobiety wykonujà wszystkie pozosta∏e prace (…).
Zarówno myÊliwy, jak i wojownik zbierajà, gdzie nie posiali. Ich dzia∏alnoÊç,
b´dàca manifestacjà si∏y i zr´cznoÊci,
ma charakter agresywny i ró˝ni si´ zasadniczo od pilnej i monotonnej pracy
kobiet” (Veblen, 2008, s. 16). Opisujàc
kultur´ barbarzyƒskà, Veblen podkreÊla
presti˝owe znaczenia podzia∏u pracy na
„m´skà” i „kobiecà”. Presti˝owa by∏a
praca m´ska – prowadzenie wojen, polowanie, sport, sprawowanie obrz´dów
religijnych.
Póêniejsze, przedprzemys∏owe spo∏eczeƒstwa badane przez antropologów
wykazywa∏y tak˝e t´ cech´ podzia∏u
pracy (co prawda w ró˝nych spo∏eczeƒstwach ró˝ne prace mog∏y byç uwa˝ane
za m´skie i za kobiece, jednak zró˝nicowanie to mia∏o miejsce). Zauwa˝ono
pewne ogólne, rzàdzàce tym podzia∏em
regu∏y – m´˝czyêni cz´Êciej wykonywali prace wymagajàce wi´kszej si∏y fizycznej oraz dzia∏ali z dala od domu, kobiety – bli˝ej domu i przy pracach mniej
anga˝ujàcych si∏´ fizycznà. Prace uwa˝ane za m´skie wcià˝ cieszy∏y si´
w tych spo∏eczeƒstwach wi´kszym presti˝em i by∏y uwa˝ane za wa˝niejsze, co
jest tym bardziej kontrowersyjne, i˝ tak
naprawd´ w spo∏eczeƒstwach przedprzemys∏owych jednostkà produkcyjnà
by∏a ca∏a rodzina, a o wynikach dzia∏alnoÊci ekonomicznej tej jednostki decydowa∏a praca wszystkich jej cz∏onków.
Nie wyst´powa∏a zale˝noÊç ekonomiczna kobiety od m´˝czyzny – a raczej zale˝noÊç ta by∏a obustronna. Krótko mówiàc, praca kobiet na równi z pracà m´˝czyzn decydowa∏a o bycie rodziny
(Szacka, 2003, s. 350).
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Veblen mówi o posiadaniu kobiet na
wy∏àcznoÊç przez m´˝czyzn jako najwczeÊniejszej formie w∏asnoÊci. Stawia
Êmia∏à hipotez´, ˝e narodziny w∏asnoÊci,
a tym samym i klasy pró˝niaczej wynikajà z bardzo wczesnego rozró˝nienia
pracy kobiet i m´˝czyzn, czego konsekwencjà by∏o podporzàdkowanie kobiety m´˝czyênie. Wraz z rozwojem spo∏eczeƒstw kobiecà rolà, oprócz skrupulatnej pracy w domu i wokó∏ niego, sta∏a
si´ tak˝e rola reprezentacyjna – kobiety
stanowi∏y wi´c „wizualizacj´” statusu
m´˝czyzny – trudno mówiç o bezczynnoÊci kobiet, jednak czynnoÊci, którym
si´ oddawa∏y, by∏y czynnoÊciami istotnym ze wzgl´du na swojà form´, ukazujàcà presti˝ m´˝czyzny i jego stan posiadania, a nie treÊç. By∏o to ˝ycie towarzyskie, dekorowanie i wystrój domu, dbanie o w∏asne funkcje reprezentacyjne,
urod´. Szczególnie presj´ podkreÊlania
przez strój statusu w∏aÊciciela i jego pozycji przez jego ostentacyjnà niepraktycznoÊç Veblen dostrzega∏ w stroju kobiet. Dawniej gorsety, kapelusze, d∏ugie
suknie, obcasy to tylko niektóre elementy, które utrudnia∏y i utrudniajà prac´
czy ogólnie – poruszanie si´, aktywnoÊç
(Veblen, 2008, s. 60-87).
Tradycyjnie kobiety spo∏ecznie przypisane by∏y wi´c do sfery prywatnej. Ich
praca, dzia∏alnoÊç, funkcja wiàza∏y si´
z domem lub z jego bliskoÊcià. Badania
IPSOS przeprowadzone w maju 2009
roku w Polsce Wspó∏czeÊni m´˝czyêni
o podziale ról w rodzinie pokazujà, ˝e
wi´kszoÊç domowych czynnoÊci, jak:
pranie, gotowanie, sprzàtanie, zmywanie, codzienne zakupy, jest wcià˝ wykonywanych w wi´kszej cz´Êci przez kobiety. Spo∏ecznà konotacjà tego istniejàcego wcià˝ podzia∏u ról jest skojarzenie
kobiet ze sferà prywatnà, które skutkuje
wypychaniem ich ze sfery publicznej –
polityki i rynku pracy (Desperak, 2008,
[w:] Majmurek, Szumlewicz, 2008,
s. 55).
Paradoksalnie wypychanie kobiet
z rynku pracy nie oznacza ich „rozejmu”
ze sferà pracy. Warto zaznaczyç, i˝ historia pracy kobiet, jak to by∏o opisane
powy˝ej, nie rozpocz´∏a si´ wraz z poczàtkiem rewolucji przemys∏owej, kiedy
to kobiety zacz´∏y zasilaç grup´ robotników fabrycznych i pracowaç zawodowo.
Jak pokazuje analiza spo∏eczeƒstw pierwotnych, potem przedprzemys∏owych,
i jak g∏osi tytu∏ pracy amerykaƒskiej badaczki Alice Kessler-Harris Kobiety

Autorka jest politolo˝kà i redaktorkà
w warszawskim wydawnictwie Difin, gdzie
zajmuje si´ publikacjami z zakresu socjologii, psychologii i innych nauk spo∏ecznych.
Interesuje si´ socjologià gender i zagadnieniami wykluczenia spo∏ecznego oraz kategoriami „innoÊci” i „obcoÊci” w kulturze.
Socjologi´ traktuje jak narz´dzie konstruktywnej krytyki spo∏ecznej. Obecnie na Wydziale Stosowanych Nauk Spo∏ecznych UW
pisze prac´ doktorskà na temat wspó∏czesnych konotacji trendów wyros∏ych na bazie 1968 roku w sferze szeroko poj´tej kultury i spo∏eczeƒstwa.

pracujà od zawsze, ich praca wiàza∏a si´
od dawna w∏aÊnie ze sferà prywatnà. ¸àczy si´ to z kolejnym postulatem Êrodowisk „kobiecych” – postulatem niepomijania w ekonomii pracy w domu (Desperak, 2008, [w:] Majmurek, Szumlewicz, 2008, s. 52).
Sytuacj´ spo∏ecznà kobiet w sferze
pracy, tak˝e na rynku pracy, mo˝na
wspó∏czeÊnie opisywaç, skupiajàc si´ na
aspekcie kulturowym, przez pryzmat ról
i archetypów analizowanych socjologicznie (które tak barwnie opisuje
m.in. Veblen), stosunku, jaki do tych ról
kulturowych majà cz∏onkowie wspó∏czesnych spo∏eczeƒstw obojga p∏ci.
Opis mo˝e skupiç si´ na obowiàzujàcych systemach normatywnych czy konkretnych badaniach ukazujàcych pozycj´ spo∏ecznà i ekonomicznà kobiet,
np. poziom ich wykszta∏cenia, ich ˝ycie
zawodowe, poziom bezrobocia.
W opisie i analizie sytuacji kobiet
w sferze pracy na pewno nale˝y jednak
uwzgl´dniç kontekst konkretnego spo∏eczeƒstwa, prawa i kultury. Mimo ˝e wiele zjawisk dotyczy szerszej perspektywy
i szereg badaczy czy badaczek formu∏uje ogólne wnioski i wskazuje na pewne
cechy roli kobiecej wyst´pujàce w ró˝norodnych spo∏eczeƒstwach i czasie,
jednak niektóre zjawiska, istotne dla
analizy sytuacji spo∏ecznej kobiet, sà
specyficzne dla konkretnego Êrodowiska. Przyk∏adem jest tu chocia˝by archetypowa matka Polka, majàca wp∏yw na
postrzeganie stereotypowych ról kobiecych w naszym kraju. W niniejszym artykule chcia∏abym skupiç si´ w∏aÊnie na
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opisie sytuacji kobiet w sferze pracy
w Polsce wspó∏czeÊnie, koncentrujàc si´
na przepisach prawa, stanowiàcych jeden z kontekstów spo∏ecznego funkcjonowania kobiet, oraz wspó∏czesnych
polskich badaniach opinii publicznej, a
tak˝e analizach danych.
Zacznijmy od przepisów prawa. Polska, jako paƒstwo cz∏onkowskie Unii
Europejskiej, cywilizowany kraj pretendujàcy do Êwiata zachodniego, posiada
w sferze prawa szereg zabezpieczeƒ
i gwarantów równouprawnienia kobiet
i m´˝czyzn, tak˝e na rynku pracy. Podstawowym gwarantem równouprawnienia jest Konstytucja RP, która w artykule 33 stanowi, i˝ „kobieta i m´˝czyzna
w Rzeczypospolitej Polskiej majà równe
prawa w ˝yciu rodzinnym, politycznym,
spo∏ecznym i gospodarczym” (pkt 1)
oraz „kobieta i m´˝czyzna majà
w szczególnoÊci równe prawo do kszta∏cenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagrodzenia za prac´ jednakowej wartoÊci, do zabezpieczenia spo∏ecznego oraz do zajmowania stanowisk, pe∏nienia funkcji oraz uzyskiwania
publicznych i odznaczeƒ” (pkt 2).
Polska ratyfikowa∏a tak˝e szereg konwencji mi´dzynarodowych odnoszàcych
si´ do równouprawnienia kobiet i m´˝czyzn na rynku pracy, m.in. konwencje
Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy.
Wymieniç mo˝na m.in. Konwencj´
w sprawie dyskryminacji w zatrudnieniu
i wykonywaniu zawodu z 1958 r. (nr
111), Konwencj´ dotyczàca równoÊci
szans i traktowania pracowników obu
p∏ci: pracowników majàcych obowiàzki
rodzinne z 1981 r. (nr 156). Zasada równouprawnienia kobiet i m´˝czyzn zagwarantowana jest we wszystkich podstawowych mi´dzynarodowych dokumentach praw cz∏owieka, podpisanych
i ratyfikowanych przez Polsk´: w Powszechnej Deklaracji Praw Cz∏owieka,
ONZ Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, Europejskiej Konwencji Praw Cz∏owieka
oraz Europejskiej Karcie Socjalnej.
Znowelizowany kodeks pracy równie˝
w art. 11.2 i 11.3 odwo∏uje si´ do zasady
równoÊci kobiet i m´˝czyzn oraz zakazuje dyskryminacji.
Jednak ju˝ na poziomie prawa znaleêç
mo˝emy liczne przyk∏ady nierównoÊci
sytuacji i mo˝liwoÊci ze wzgl´du na p∏eç.
TreÊç przepisów, o których b´dzie mowa
poni˝ej, podlega szerokiej dyskusji spo∏ecznej – nie chc´ oceniaç prób ich uzasadnienia oraz wdawaç si´ w analiz´ argumentów padajàcych w dyskursie publicznym, tak˝e argumentów uzasadnia-
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jàcych zasadnoÊç ró˝nicowania poprzez
prawo sytuacji kobiet i m´˝czyzn na rynku pracy – z których zapewne cz´Êç ma
swojà logik´. Chcia∏abym ograniczyç si´
do stwierdzenia, i˝ niektóre przepisy majà charakter nierównoÊciowy i pozostawiç otwartym zapytanie, co takà sytuacj´
uzasadnia.
Jednym z wyjàtków od zasady równouprawnienia kobiet i m´˝czyzn w sferze
stosunków pracy sà przepisy „ochronne” (art. 176 k.p.). Polskie przepisy dotyczàce prac chronionych odbiegajà od
standardów obowiàzujàcych w tym zakresie w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Tam zakaz konkretnej pracy dla wszystkich kobiet,
a nie tylko dla tych, które sà w cià˝y lub
karmià ma∏e dzieci, uwa˝any jest za
przejaw dyskryminacji. W Polsce obowiàzujàcy wykaz ograniczy∏ wprawdzie
liczb´ prac niedozwolonych w porównaniu z przepisami, które obowiàzywa∏y
do wrzeÊnia 1996 r., ale wcià˝ dotyczy
wszystkich kobiet, jako kategorii, grupy,
mniejszoÊci. Kobiety mogà ju˝ pracowaç w zawodach, takich jak kierowca
autobusu i ci´˝arówki, ale wcià˝ obowiàzujà je zakazy pracy pod ziemià oraz
prac zwiàzanych z przenoszeniem
i przewo˝eniem ci´˝arów. Pokazuje to,
i˝ kobiety sà wcià˝ postrzegane przez
pryzmat funkcji rozrodczych – zakazy
uzasadniane sà przez szkodliwy wp∏yw
okreÊlonych prac na te funkcje. Dla zrozumienia istoty dyskryminacji jednej
z p∏ci przez przepisy prawa pracy wystarczy odwróciç sytuacj´. Wiele prac
negatywnie wp∏ywa na czynnoÊci rozrodcze m´˝czyzn, jednak nie istniejà
przepisy zabraniajàce im wykonywania
poszczególnych zawodów. M´˝czyênie
wolno samodzielnie decydowaç o w∏asnym zdrowiu. Kobietom, jak widaç, odmawia si´ tego prawa.
Regulacje dotyczàce wieku emerytalnego równie˝ majà charakter dyskryminujàcy. W Europie Zachodniej wiek emerytalny dla kobiet i m´˝czyzn wynosi 62
lata. W Polsce kobiety szybciej, bo ju˝
w wieku 60 lat, przechodzà na emerytur´
(m´˝czyêni w wieku lat 65), co owocuje
krótszym sta˝em pracy i mniejszà sumà
pochodzàcà ze sk∏adek. Polskie emerytki
dostajà przeci´tnie o 1/3 mniej pieni´dzy
ni˝ emeryci – m´˝czyêni. WczeÊniejsze
przechodzenie na emerytur´ znacznie obni˝a kwot´ wyp∏acanych comiesi´cznie
Êwiadczeƒ. Ni˝szy pu∏ap wieku, w którym
kobieta przechodzi na emerytur´, skutkuje ni˝szym Êwiadczeniem.
Mo˝na by tak˝e poddaç szczegó∏owej
analizie usytuowanie w kodeksie pracy

przepisów dotyczàcych urlopów wychowawczych, zwolnieƒ na chore dziecko
i to, kto jest ich adresatem – z analizy takiej wynika, i˝ wcià˝ uznaje si´, i˝ jest to
prawo dotyczàce przede wszystkim kobiety, a nie m´˝czyzny, tak jakby rodzicielstwo dotyczy∏o tylko tej jednej p∏ci.
NierównoÊciowy charakter majà równie˝ przepisy dotyczàce zasi∏ków rodzinnych na ma∏˝onka: m´˝czyzna ma prawo
do zasi∏ku na ˝on´, jeÊli ukoƒczy∏a ona
50 lat, natomiast kobieta ma prawo pobieraç zasi∏ek rodzinny na m´˝a dopiero
po ukoƒczeniu przez niego 65 r. ˝.
Widaç wi´c, ˝e, mimo ogólnego trendu i zapisów mówiàcych o wyrównywaniu sytuacji kobiet i m´˝czyzn – zapisów Konstytucji, przepisów ogólnych
kodeksu pracy, ratyfikacji mi´dzynarodowych konwencji, wcià˝ brakuje spójnoÊci, logiki i równoÊci, jeÊli chodzi
o przepisy szczegó∏owe.
Ârodowiska postulujàce np. wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i m´˝czyzn t∏umaczà, i˝ nie chodzi im o to, ˝e
ka˝da kobieta powinna pozostawaç
czynnà zawodowo do 65 roku ˝ycia. Jak
w szeregu innych kwestii chodzi o wyrównanie szans i mo˝liwoÊci, które
wcià˝ nie sà jednakowe dla obu p∏ci.
W kolejnym artykule omówi´ wspó∏czesne badanie opinii publicznej oraz
dane statystyczne, m.in. GUS-u, pokazujàce sytuacj´ kobiet na rynku pracy
w Polsce w pierwszej dekadzie XXI
wieku.
Julia Siemiƒska
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Krótki felieton o stresie
Radzenie sobie ze stresem i umiej´tnoÊç jego zdrowego uwalniania to niezwykle cenna umiej´tnoÊç w naszych,
jak˝e stresujàcych czasach.
Pisz´ „zdrowego”, bo gdyby zrobiç ankiet´ i w piàtkowy wieczór zapytaç przeci´tnego Kowalskiego, biednà mróweczk´ biurowà, jak si´ relaksuje, to w pierwszej kolejnoÊci wskaza∏by r´kà najbli˝szy
monopolowy, no a w najlepszym wypadku swojà po∏owic´, którà na dzikie nocne
harce na mieÊcie chce wyrwaç, albo na
chipsy i piwo przed telewizor zaprosiç.
W najgorszym przypadku to niewiele
by∏by nam by∏ w stanie nasz Kowalski
powiedzieç, bo z jego ust niewyraêny pomruk by wychodzi∏, a nie ludzka mowa,
a to wszystko z powodu szybkiej realizacji wskazania pierwszego:)
Nie chc´ przez to napisaç, ˝e w Polsce
samych alkoholików mamy i leniów telewizyjnych – raczej tyle, ˝e u˝ywki to
∏atwy sposób na zapomnienie, ale kiepski, jeÊli chcielibyÊmy braç pod uwag´
skutki d∏ugofalowe…
No i na tym nasza lista zachowaƒ antystresowych w piàtkowy wieczór si´
zamkn´∏a. A zak∏adka „zdrowe odreagowywanie” nadal pustkà Êwieci…
Aby t´ pustk´ zape∏niç, opisz´ poni˝ej
kilka sposobów, które to sposoby màdroÊcià sà ludowà i za obowiàzek swój
uwa˝am màdroÊç t´ przekazywaç.
Na warsztatach, które prowadzimy razem z mojà co-trenerkà Kingà Strzeleckà,
cz´sto pytamy naszych Uczestników jak
zdrowo radzà sobie ze stresem, co robià,
aby sobie pomóc, kiedy jest im ci´˝ko i êle.
Poni˝szà list´ im zawdzi´czamy oraz
oczywiÊcie naszym zdolnoÊciom trenerskim do wydobywania tej wiedzy na
Êwiat∏o dzienne, a nie chowania do kieszeni tych cz´sto prostych, ale jak˝e
skutecznych praktyk.
1) Zrób sobie dobrze – czyli zaplanuj
coÊ mi∏ego dla siebie. ˚eby zadanie antystresowe by∏o spe∏nione, owo „coÊ” nie
musi nas wcale uderzaç po kieszeni. Do
repertuaru zaliczyç mo˝emy: kaw´
z przyjació∏mi i ploteczki, kupienie sobie
jakiegoÊ drobiazgu, kilogram ciuszków
w second-handzie, kàpiel w blasku Êwiec
z muzyczkà w tle, zakup grzesznych s∏odyczy (np. ptysi czy eklerek… mniam) itp.
2) Pozwól, aby inni zrobili dobrze Tobie – poproÊ swojego partnera o chwile
wspólnego relaksu. Ka˝dy cz∏owiek
chce czuç si´ potrzebny, wyra˝ajàc wi´c
swojà potrzeb´ i dajàc drugiej osobie
szans´ na jej realizacj´, przyczyniasz si´
równie˝ do jej dobrego samopoczucia!
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Mo˝e namówisz jà/jego na zrobienie
Ci kolacji przy Êwiecach, no i nie zaszkodzi te˝ odrobina bliskoÊci fizycznej – efekt antystresowy gwarantowany!
A dodatkowo zyskujemy korzyÊci w postaci cementowania naszego zwiàzku.
3) Odpr´˝ swoje cia∏o – Twoje cia∏o,
po ca∏otygodniowym siedzeniu przy
biurku, domaga si´ odpr´˝enia. Mimo i˝
cz´sto mielibyÊmy ochot´ po prostu paÊç
plackiem na ∏ó˝ko i nakryç si´ pierzynà
po uszy, to warto zmobilizowaç si´ do
niewielkiego wysi∏ku fizycznego. Spacer
(samemu, z psem albo w grupie dowolnej), basen, aerobik, a nawet sprzàtanie
czy pogrzebanie w ogródku – wszystko
to pomo˝e naszemu cia∏u si´ zrelaksowaç, a ono przeka˝e informacje dalej do
mózgu: jestem spokojny, jest dobrze.
4) Zadbaj o diet´ – w czasie wzmo˝onego wysi∏ku i towarzyszàcego mu stresu zazwyczaj jemy co popadnie albo nie
jemy w ogóle. Zwróç uwag´ na to, co
wrzucasz w siebie i zadbaj, aby dostarczyç Twojemu organizmowi wszystkich
niezb´dnych sk∏adników od˝ywczych.
Szczególnà uwag´ warto zwróciç na dostarczenie sobie magnezu – wcià˝ niedoceniany jest wp∏yw tego pierwiastka
na samopoczucie i nastrój. Sygna∏em
niedoboru magnezu w naszym organizmie mogà byç stany niepokoju, l´ku,
bezsennoÊç, a tak˝e permanentne przem´czenie. NadpobudliwoÊç nerwowa
i ch´ç do p∏aczu w∏aÊciwie bez powodu
równie˝ mogà byç sygna∏em, ˝e brak
nam magnezu. Informacjà tà niniejszym
rozgrzeszam jedzenie czekolady (gorzkiej), która bogata jest w magnez, a tak˝e soi, pestek dyni, orzechów i pieczywa
pe∏noziarnistego.
5) MyÊl pozytywnie – Twoja g∏owa da
wówczas sygna∏ reszcie cia∏a, ˝e jest dobrze, spokojnie, bezpiecznie. Znajdê
swoja w∏asnà mantr´: Jest Dobrze, Dam
Sobie Rad´, Wszystko mi si´ Uda.
Moja znajoma mia∏a napis w rogu lustra, przy którym si´ codziennie malowa∏a: Dzisiaj b´dziesz mieç dobry
dzieƒ! Pomaga!
6) Zrelaksuj si´, obudê zmys∏y –
wpuÊç kana∏ami zmys∏owymi przyjemne doznania: muzyka, mi∏y zapach – lawenda, a mo˝e zapach Êwie˝o pieczonego ciasta? Widok ∏adnych zdj´ç lub
drzew delikatnie ko∏yszàcych si´ na
wietrze za Twoim oknem. Dotknij swojej skóry, poczuj jej ciep∏o, dotknij w∏osów Twojego dziecka, p∏atka kwiatu. Jakie przyjemne sà w dotyku… Nastaw
si´ na odbiór zmys∏owego Êwiata wokó∏

Psycholog, trener, doradca zawodowy
w Centrum Karier i Fundraisingu SGH
oraz Specjalista ds. Personalnych jednej
z wiodàcych instytucji finansowych.
Absolwentka Uniwersytetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego na Wydziale Psychologii oraz Podyplomowego Studium Terapii
i Treningu Grupowego na Uniwersytecie
Warszawskim (Szko∏a Trenerów).
Na co dzieƒ zajmuje si´ doradztwem zawodowym oraz prowadzeniem projektów
szkoleniowych i rekrutacyjnych. Przygotowuje oraz prowadzi szkolenia z zakresu
rozwoju umiej´tnoÊci spo∏ecznych. Specjalizuje si´ w szkoleniach „mi´kkich”, takich
jak: komunikacja interpersonalna, twórcze
myÊlenie, warsztaty pozytywnego myÊlenia,
techniki radzenia sobie ze stresem, asertywnoÊç itp.

siebie… chocia˝ przez chwil´… codziennie. I nie zapomnij o oddychaniu –
to podstawa relaksu: g∏´boki wdech nosem i wydech ustami.
Nasza lista zamkn´∏a si´ w 6 punktach, ale niewykluczone, ˝e ciàg dalszy
nastàpi. Tak jak pisa∏am na poczàtku:
wszystkie sposoby proste, sprawdzone,
skuteczne i niedrogie, wi´c do dzie∏a!
Jeszcze raz dzi´kujemy Uczestnikom
naszych warsztatów za dzielenie si´ màdroÊciami ˝yciowymi, a naszym Czytelnikom, ˝yczymy s∏odkiego, mi∏ego
i spokojnego ˝ycia.
Marta Prokopek
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