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Miesi´cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH
sierpnia br. odby∏a si´ w
SGH konferencja poÊwi´cona ewaluacji projektu unijnego realizowanego przez Uniwersytet
Trzeciego Wieku SGH pt. „Internetowy
Klub Seniora i… Êwiat stoi otworem,
nowe perspektywy i mo˝liwoÊci rzecznictwa interesów seniora”.
Konferencj´ zaszczycili przedstawiciele w∏adz SGH w osobach prof. Marii
Romanowskiej, prof. Anny Karmaƒskiej
i kanclerza dr Piotra Wachowiaka, prezesi zaprzyjaênionych uniwersytetów
trzeciego wieku, zaproszeni goÊcie ze
Stowarzyszenia Wychowanków SGH i
oczywiÊcie sami s∏uchacze UTW SGH –
uczestnicy projektu.
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… i Êwiat stoi
otworem
Konferencj´ otworzy∏a Prorektor
SGH prof. Maria Romanowska, pomys∏odawczyni i jedna z za∏o˝ycielek
UTW SGH. Wyrazi∏a uznanie dla dokonaƒ UTW SGH, który niezwykle dynamicznie si´ rozwija oraz, mimo krótkiego okresu funkcjonowania, odnosi niezaprzeczalne sukcesy w postaci presti˝owych nagród i grantów.
Kolejnym recenzentem projektu by∏a
dr n. med. Katarzyna Broczek z Kliniki
Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. W swoim wystàpieniu podkreÊli∏a ˝e projekt Internetowego Klubu
Seniora mo˝e z pewnoÊcià s∏u˝yç za przyk∏ad innym UTW oraz instytucjom, których zadaniem jest realizacja potrzeb
osób w podesz∏ym wieku. Ponadto umiej´tnoÊci zdobyte przez s∏uchaczy mogà
mieç istotny wp∏yw na ich mo˝liwoÊci
w przysz∏oÊci oraz sytuacj´ ich rodzin,
znajomych i relacje z otoczeniem.
Nast´pnie zabra∏a g∏os prezes UTW
SGH Krystyna Lewkowicz, autor i koordynator projektu, informujàc zebranych, i˝
dla przeciwwagi dla licznych pochwa∏
i bardzo pozytywnych recenzji oraz celem
zachowania pe∏nego obiektywizmu w ocenie, b´dzie mówiç wy∏àcznie o ciemniejszych stronach projektu, bo takie równie˝
towarzyszy∏y jego realizacji, poczàwszy od
ogromnego nak∏adu pracy, jaki trzeba
cd str. 4

Cienie kariery
w wielkiej korporacji
Prof. Mariusz J´drzejko, socjolog z Wy˝szej Szko∏y Pedagogiki Resocjalizacyjnej
jest autorem badaƒ na temat warunków pracy w wielkich korporacjach i bankach.
Pod jego kierownictwem grupa naukowców przepyta∏a 440 pracowników w wieku od
24 do 41 lat, zatrudnionych w 34 takich instytucjach na temat tego,
czy praca ich stresuje
i jak to odreagowujà.
Chodzi∏o m.in. o to, czy
polscy yuppie nie nadu˝ywajà narkotyków.
Okaza∏o si´, ˝e nie narkotyki sà ich g∏ównym
problemem.
Raport
przedstawia smutny obraz znerwicowanych
pracoholików, ˝yjàcych
pod rosnàcà presjà osiàgni´cia sukcesu i sta∏ej
rywalizacji. Dziennik
„Metro” streÊci∏ ten raport, formu∏ujàc
siedem grzechów m∏odych absolwentów
wy˝szych uczelni, robiàcych kariery
w wielkich korporacjach:
1. Sà uzale˝nieni od pieni´dzy. Nie
wyobra˝ajà sobie, ˝e mogliby zmieniç
prac´ i mniej zarabiaç.
2. ˚yjà ponad stan, biorà kredyt za kredytem (niesp∏acony kredyt w wysokoÊci
ponad 50 tysi´cy z∏otych ma 72% ankietowanych, a co trzeci musi sp∏aciç ponad
200 tysi´cy z∏otych).
3. Nie wychodzà z pracy. Najwa˝niejszy w ich ˝yciu jest szef i klient (co trzeci ankietowany pracuje wi´cej ni˝ 10 godzin dziennie, co czwarty wi´cej ni˝ 12
godzin dziennie).
4. Jadà na dopalaczach i amfetaminie.
Z drugiej strony niewielu pali papierosy,
bo starajà si´ ˝yç zdrowo (a˝ 93% przyznaje si´ do u˝ywania napojów energetyzujàcych i innych dopalaczy. Do brania
narkotyków przyzna∏o si´ 4%. Po narkotyki najcz´Êciej si´gajà informatycy, doradcy klienta, przedstawiciele handlowi
i maklerzy. Z deklaracji osób zarabiajàcych ponad 10 tysi´cy z∏otych miesi´cznie wynika, ˝e po kokain´ si´gajà osiem
razy cz´Êciej ni˝ pracownicy na ni˝szych
stanowiskach).
5. Dla kariery poÊwi´cajà przyjació∏
i bliskich. Weekend z rodzinà sp´dzajà
nie cz´Êciej ni˝ raz na miesiàc.

6. Zdradzajà ma∏˝onków i partnerów. Przypadkowy seks to ich sposób na roz∏adowanie
stresu (ponad po∏owa
w ciàgu ostatniego roku
mia∏a kontakt seksualny
z innym partnerem, prostytutkà lub przygodnà
osobà).
7. Wyrzekajà si´ swej
to˝samoÊci, przekonaƒ.
Biorà udzia∏ w wyÊcigu
szczurów, choç wczeÊniej
go nie akceptowali.
Prof. J´drzejko zapytany dlaczego ankietowani, którzy cz´sto powtarzajà, ˝e tak d∏ugo nie
da si´ ˝yç i ˝e majà tego
doÊç, nie rezygnujà ze
stresujàcej pracy, odpowiedzia∏: to rodzaj uzale˝nienia.
Uzupe∏nieniem tego raportu mo˝e byç
wypowiedê dr Lubomiry Szawdyn, psychiatry i psychoterapeuty, która leczy pracowników wielkich korporacji, zamieszczona w tym samym dzienniku: „Przychodzà do mnie pi´kne 30-letnie dziewice,
które od lat nawet si´ nie ca∏owa∏y. Trafi∏y do dobrej firmy i prze˝ywajà romans
z kasà. A ja pytam je: ile mo˝na mieç samochodów, ile mieszkaƒ? KiedyÊ trzeba
powiedzieç stop.
Szko∏a G∏ówna Handlowa równie˝ zajmowa∏a si´ badaniem karier swoich absolwentów, co z nich wynika? Czy taki te˝
jest model ˝ycia tych absolwentów SGH,
którzy wylàdowali w wielkich korporacjach? Czy uczelnia robi coÊ, aby ich uodporniç przed czekajàcymi na nich niebezpieczeƒstwami? Autorzy raportu apelujà o
stworzenie specjalnego systemu szkoleƒ
dla tej grupy zawodowej, a tak˝e dla
przedstawicieli korporacji, aby zainteresowani zdali sobie spraw´ z konsekwencji
aktualnej sytuacji. Raport przekazany zosta∏ m.in. Zwiàzkowi Banków Polskich.
Mo˝e warto by zaprosiç autorów raportu na spotkanie pod auspicjami Stowarzyszenia Wychowanków SGH, Centrum Karier i Studenckiego Ko∏a Naukowego Psychologii? Zapewne by∏aby to
okazja do interesujàcej dyskusji.

TRÓJG¸OS: Jak przyciàgnàç m∏odych

Dr And˝elika Kuênar zosta∏a
w czerwcu br. powo∏ana na stanowisko pe∏nomocnika rektora ds. absolwentów. T´ funkcj´ b´dzie ∏àczyç dotychczasowymi obowiàzkami pe∏nionymi w Szkole G∏ównej Handlowej
w Warszawie. Z uczelnià jest zwiàzana zawodowo od 1999 roku, ale te
zwiàzki si´gajà dalej, gdy˝ jest tak˝e
absolwentkà SGH. W chwili obecnej
pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Mi´dzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Podczas ostatnich wyborów uczelnianych zosta∏a
wybrana na reprezentanta tzw. „niesamodzielnych” pracowników Kolegium Gospodarki Âwiatowej w Senacie Uczelni. Jest te˝ cz∏onkiem Rady
Kolegium Gospodarki Âwiatowej. Jej
zainteresowania naukowe koncentrujà si´ wokó∏ problematyki mi´dzynarodowego handlu us∏ugami, co da∏o
wyraz w jej pracy doktorskiej i publikacjach. Zaj´cia dydaktyczne, które
prowadzi to wyk∏ad z Mi´dzynarodowych Stosunków Gospodarczych I
oraz çwiczenia do wyk∏adu z MSG II.
Do moich nowych obowiàzków, jako
pe∏nomocnika rektora, b´dzie nale˝eç
przede wszystkim nawiàzywanie i utrzymywanie wi´zi z absolwentami SGH,
rozwijanie programu Karty Absolwenta,
reprezentowanie Êrodowiska akademickiego wobec absolwentów, kszta∏towanie wizerunku naszego absolwenta
w Êrodowiskach pracodawców i mediach, troska o rozwój Stowarzyszenia
Wychowanków SGH i wspó∏praca
z nim, wspó∏dzia∏anie w organizowaniu
zjazdów absolwentów, wspó∏praca
z Centrum Karier i Fundraisingu.

44

W chwili obecnej Stowarzyszenie jest
na etapie reformy struktury. PrzemyÊlenia wymaga choçby zmiana nazwy samego Stowarzyszenia, tak by bardziej
odpowiada∏a ona potrzebom m∏odego
pokolenia. Pojawiajà si´ ró˝ne propozycje (m.in. Klub Alumni, Klub Absolwenta, Korporacja SGH). W moim przekonaniu nazwà, która b´dzie ∏àczyç tradycj´ z nowoczesnoÊcià, a jednoczeÊnie
pozwoli nam na identyfikacj´ z innymi
tego typu uczelniami w Polsce, jest Stowarzyszenie Absolwentów Szko∏y
G∏ównej Handlowej w Warszawie.
Podstawowym wyzwaniem stojàcym
przed nami jest zainteresowanie przystàpieniem do organizacji szerszego grona
absolwentów SGH. Stowarzyszenie liczy
oko∏o 400 cz∏onków, co jest bardzo nieadekwatne choçby do liczby osób corocznie koƒczàcych studia w SGH, nie
mówiàc ju˝ o ca∏kowitej liczbie naszych
absolwentów. Stàd zarówno propozycja
zmiany nazwy Stowarzyszenia, ale i koniecznoÊç przygotowania bardziej atrakcyjnej oferty, kierowanej w wi´kszym
stopniu do m∏odych ludzi. W celu dotarcia do szerokiego grona absolwentów
planuj´ podj´cie równolegle kilku dzia∏aƒ. B´d´ staraç si´ dotrzeç do naszych
absolwentów za poÊrednictwem poczty
elektronicznej i tradycyjnej, opublikuj´
zaproszenie na stronie g∏ównej SGH oraz
na portalach spo∏ecznoÊciowych. Obecni
studenci zyskajà mo˝liwoÊç zadeklarowania ch´ci przysz∏ego cz∏onkostwa
w Stowarzyszeniu dzi´ki dodatkowej
aplikacji w Wirtualnym Dziekanacie.
MyÊl´ ˝e wraz z rozwojem liczebnym
Stowarzyszenia i nowymi inicjatywami
znacznie ∏atwiej b´dzie pozyskaç sponsorów, którzy wspomogà finansowo nasze inicjatywy. Znakiem rozpoznawczym i swego rodzaju legitymacjà cz∏onkowskà mog∏aby si´ staç Karta Absolwenta SGH, w chwili obecnej zapewniajàca wiele atrakcyjnych rabatów. Jej program rabatowy jest stale rozwijany.
Wi´kszoÊç pomys∏ów, które planuj´ realizowaç w celu rozwoju Stowarzyszenia
jest na razie w fazie dyskusji i trudno mówiç o realnych wynikach. Warto równie˝
przy tej okazji wspomnieç o wspó∏pracy
z Centrum Karier i Fundraisingu oraz Zarzàdem Stowarzyszenia Wychowanków.
Wspólnie postanowiliÊmy powo∏aç funkcj´ ambasadora SGH, czyli przedstawiciela Uczelni w firmie. Osoba taka by∏aby

poÊrednikiem mi´dzy SGH a firmà, w której pracuje. Z jednej strony przekazywa∏aby SGH informacje na temat potrzeb firmy jako potencjonalnego pracodawcy, ale
i partnera np. w badaniach naukowych,
z drugiej strony informowa∏aby o potrzebach Uczelni w stosunku do firmy. Ambasador SGH by∏by regularnie zapraszany
na spotkania dotyczàce np. nowych programów nauczania, przedmiotów, kierunków i trybów studiów, tak by na bie˝àco
posiada∏ informacje na temat zmian dziejàcych si´ w Uczelni. MyÊl´, ˝e ambasadorzy w znacznym stopniu przyczynialiby
si´ tak˝e do pozyskiwania funduszy na
rzecz Stowarzyszenia.
Musimy pami´taç, ˝e absolwentów
SGH mo˝na spotkaç w ca∏ym kraju, ale
i tak˝e poza jego granicami. Dlatego
konieczne jest stworzenie w przysz∏oÊci regionalnych Klubów Absolwenta
(w wi´kszych miastach Polski, ale te˝
za granicà, np. w Chicago i Londynie).
W celu u∏atwienia nawiàzywania kontaktów mi´dzy absolwentami stworzymy aplikacj´ internetowà pozwalajàcà
na poszukiwanie kolegów/kole˝anek
z grupy, roku, czy akademika.
W celu integracji Êrodowiska absolwentów organizowane b´dà raz w roku
zjazdy (np. na 10 lub 20-lecie immatrykulacji). Wydarzenie takie powinno w nieodleg∏ej przysz∏oÊci wejÊç na sta∏e do kalendarza uroczystoÊci uczelnianych. Niejednokrotnie dociera∏y do mnie sygna∏y
od absolwentów o potrzebie ich organizacji. MyÊl´ wi´c, ˝e spotkajà si´ z du˝ym zainteresowaniem.
Integracji takiej s∏u˝yç te˝ mogà cykliczne wyk∏ady, konferencje, czy po
prostu spotkania z ciekawymi ludêmi.
MoglibyÊmy w ten sposób wykorzystaç
ogromny potencja∏ naukowy i dydaktyczny, jaki ma nasza Uczelnia oraz doÊwiadczenie zawodowe naszych absolwentów. Jestem pewna, ˝e nierzadko
spotkania takie koƒczy∏yby si´ burzliwymi dyskusjami. Ich wyniki b´dà publikowane, a o ciekawszych b´dziemy
informowaç media.
Mam nadziej´, ˝e przedstawione przez
mnie plany rozwoju Stowarzyszenia
Wychowanków SGH spotkajà si´ z zainteresowaniem i ˝yczliwoÊcià. Bardzo
ch´tnie wys∏ucham tak˝e innych propozycji. Prosz´ je kierowaç na adres e-mailowy: absolwenci@sgh.waw.pl.
Dr And˝elika Kuênar
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absolwentów
„ABSOLWENT”
rozmawia z dr
Józefem Kozio∏em –
cz∏onkiem Zarzàdu
Stowarzyszenia
Wychowanków SGH
STEFAN ZAWADZKI: Wcià˝ jesteÊmy stowarzyszeniem emerytów.
Obawiam si´, ˝e b´dzie nam trudno
znaleêç wspólny j´zyk z m∏odymi
ludêmi i zorganizowaç dla nich interesujàcy program. Mo˝e wyjÊciem
by∏oby otwarcie si´ na studentów
ostatnich lat studiów, przyciàgni´cie
do dzia∏ania w Stowarzyszeniu przede
wszystkim tych, którzy aktywnie
dzia∏ajà w samorzàdzie studenckim,
w ko∏ach naukowych i innych organizacjach w Uczelni, tak aby po uzyskaniu licencjatu czy magisterium kontynuowali swoje zainteresowania i dawali upust aktywnoÊci spo∏ecznej ju˝
ramach naszego Stowarzyszenia.
Gdyby to ode mnie zale˝a∏o, powo∏a∏bym tych studentów do kilku komisji,
które nale˝a∏oby zorganizowaç przy
Zarzàdzie SW SGH, m.in. mog∏aby to
byç w∏aÊnie komisja programowa,
cz∏onkowska, finansowa, a nawet historyczna – zbli˝a si´ przecie˝ 100-lecie naszej organizacji. Z tych m∏odych
ludzi powinni si´ rekrutowaç przyszli
cz∏onkowie Zarzàdu. Co Pan o tym
sàdzi?
– Nie mam jednoznacznej recepty na
zainteresowanie m∏odych absolwentów
SGH naszym Stowarzyszeniem. MyÊl´,
˝e sugestia zawarta w Pana pytaniu jest
trafna i warto jà wyartyku∏owaç na najbli˝szym posiedzeniu Zarzàdu, tym bardziej, ˝e dyskutujemy obecnie strategi´
dzia∏ania naszej organizacji. B´d´ zwolennikiem utworzenia takich komisji,
byç mo˝e bardziej problemowych. Upatrywa∏bym szanse na skutecznà implementacj´ tej koncepcji w warunkach
równoczesnego zaanga˝owania si´
w naszà prac´ pracowników naukowych
Uczelni b´dàcych równoczeÊnie jej absolwentami, których – póki co – cz∏onkostwo w Stowarzyszeniu jest Êladowe.
Wydaje mi si´, ˝e powoli ale coraz intensywniej na posiedzeniach Zarzàdu
dochodzà do skutku o˝ywcze inicjaty-
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Dr Józef Kozio∏, absolwent SGH.
W latach 60. pracowa∏ w Banku
Rolnym, przekszta∏conym póêniej
w Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej,
w którym do 1980 r pe∏ni∏ funkcje
wiceprezesa. W latach 1980/1990
zajmowa∏ wiele stanowisk paƒstwowych: m.in. by∏ wiceministrem Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej, z-cà przewodniczàcego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, wicepremierem, ministrem
Ochrony Ârodowiska i Zasobów
Naturalnych, ministrem stanu
w Kancelarii Prezydenta RP.
W 1991 r. wspó∏tworzy∏ Spó∏dzielczy Bank Rozwoju, w którym by∏
wiceprezesem, dwukrotnie sprawowa∏ funkcje prezesa Zarzàdu Banku Ochrony Ârodowiska S.A. Aktualnie jest m.in. prorektorem Wy˝szej Szko∏y Rozwoju Lokalnego
w ˚yrardowie i cz∏onkiem rad nadzorczych BOÂ S.A. i Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej.
wy. Przyk∏adem tego jest chocia˝by
wspomniany projekt strategii, czy nieco
wczeÊniej wypracowana koncepcja w∏asnej gazety („Absolwent”), która wystartowa∏a jako dodatek do wydawnictwa SGH, ale ma szanse na usamodzielnienie, jeÊli pozwoli nam na to bud˝et
Stowarzyszenia. Z ca∏à pewnoÊcià jednak warunkiem przyspieszenia jest dop∏yw do naszej organizacji m∏odzie˝y.
– Na posiedzeniach Zarzàdu SW
SGH cz´sto padajà ró˝ne propozycje
o˝ywienia Stowarzyszenia. Niestety
gorzej jest z ich realizacjà. Czy s∏aboÊcià Zarzàdu nie jest to, ˝e wi´kszoÊç
cz∏onków tego gremium nie ma okreÊlonych konkretnych zadaƒ i nie jest
z tych zadaƒ rozliczana? Najbardziej

aktywni cz∏onkowie Zarzàdu sà obarczeni wieloma innymi funkcjami czy
to zawodowymi czy naukowymi i nie
mo˝na mieç do nich pretensji, ˝e ich
czas dla Stowarzyszenia jest ograniczony. Na ∏amach „Absolwenta” pad∏a kiedyÊ propozycja, ˝e rozwiàzaniem mog∏oby byç powo∏anie profesjonalnego mened˝era, który b´dàc
wykonawczym ramieniem zarzàdu,
by∏by odpowiedzialny za szybki
wzrost szeregów cz∏onkowskich i wiele spraw organizacyjnych, które dziÊ
le˝à od∏ogiem, a na swojà ga˝´ musia∏by sam zarobiç aktywnie zajmujàc si´
fundraisingiem. Jaka jest Pana opinia
na temat tej propozycji?
– Nie mam najlepszych doÊwiadczeƒ
z tego typu rozwiàzaniem, jakim jest
mened˝er w organizacji spo∏ecznej, ale
nie uchylam si´ od dyskusji i myÊl´, ˝e
nic nie stoi na przeszkodzie byÊmy to
omówili, a sam prezes Zarzàdu, b´dàcy
jednoczeÊnie kanclerzem SGH, jest
otwarty na ró˝ne pomys∏y. Co do skutecznoÊci realizacji naszych ustaleƒ to
istotnie wydaje mi si´, ˝e wskazana by∏aby wi´ksza personalizacja zadaƒ i egzekwowanie ich wykonania od poszczególnych cz∏onków Zarzàdu.
– Niektórzy uwa˝ajà, ˝e jednà
z przyczyn tego, ˝e m∏odzi ludzie nie
garnà si´ do nas, jest nazwa Stowarzyszenia. S∏owo „Wychowanków” kojarzy im si´ z wychowankami zak∏adu
poprawczego. Dr And˝elika Kuênar
proponuje, aby przyjàç stosowanà na
Zachodzie nazw´ „Alumni Club
SGH”, albo” Korporacja SGH”. Chyba jednak nie nazwa jest najwa˝niejsza, przyczyny doszukiwa∏bym si´ raczej w tym, ˝e w stowarzyszeniu niewiele si´ dzieje: mo˝liwoÊç udzia∏u
w wyk∏adach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku SGH to chyba za ma∏o.
W ramach Stowarzyszenia powinny
dzia∏aç ró˝ne struktury i kluby, stwarzajàce mo˝liwoÊç spotkaƒ osób o podobnych zainteresowaniach zawodowych, naukowych czy hobbistycznych.
Przynajmniej raz w miesiàcu powinna
odbywaç si´ jakaÊ naprawd´ interesujàca impreza. Dlaczego organizowane
sà tylko zjazdy absolwentów z okazji
50-lecia immatrykulacji? Gdyby takie
zjazdy odbywa∏y si´ np. na 10-lecie
immatrykulacji – o czym mówi dr And˝elika Kuênar – to ich efektem by∏oby nawet samorzutne tworzenie si´
grup absolwentów, reprezentujàcych
cd str. 4
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Jak przyciàgnàç m∏odych absolwentów
cd ze str. 3
poszczególne roczniki, spotykajàcych
si´ w ramach Stowarzyszenia tak˝e po
zjeêdzie. Jakie jest Pana zdanie na ten
temat?
– Mnie osobiÊcie s∏owo „Wychowanków” nobilituje, bo SGH jako uczelnia
ekonomiczna ma du˝y autorytet w kraju
i jest znana na Êwiecie, chocia˝ chcia∏bym by w tym ostatnim przypadku by∏a
zdecydowanie popularniejsza. Byç wychowankiem takiej uczelni to tak jak
mieç znane i uznane logo, które prawie
wszystko mówi o firmie. Prosz´ zobaczyç na ile miliardów dolarów wyceniane jest logo Coca Coli. Mo˝e to niezbyt
stosowne porównanie ale b´d´ obstawa∏
przy dotychczasowej nazwie Stowarzyszenia. MyÊl´, ˝e moglibyÊmy podjàç
Pana propozycj´ swego rodzaju spotkaƒ
absolwentów poszczególnych roczników
studiów. Tego typu imprezy mia∏y ju˝
miejsce i by∏y owocne. Poprzedza∏y je
badania ankietowe wÊród absolwentów,
a ich wyniki by∏y prezentowane na takich spotkaniach – zjazdach. Ich inicjatorem by∏ ówczesny Prezes Stowarzyszenia prof. Romaniuk (by∏y rektor
SGPiS). Jest to ju˝ doÊç odleg∏a historia
z lat 60. i 70. ubieg∏ego wieku. Wówczas
to podejmowane tematy przyciàga∏y do
anga˝owania si´ w prac´ Stowarzysze-

nia m∏odych absolwentów, do których
i ja nale˝a∏em. MyÊl´, ˝e warto by∏oby
zwróciç si´ do obecnych, a byç mo˝e
tak˝e do potencjalnych cz∏onków Stowarzyszenia z proÊbà o podzielenie si´ swoimi oczekiwaniami od naszej organizacji. Ich odpowiedzi mog∏yby byç jednym
ze êróde∏ inspiracji do naszego dzia∏ania.
Musimy przy tym mieç stale na uwadze
oczekiwania „odbiorców” naszych pomys∏ów. Przyk∏adem inicjatywy, która
doskonale wkomponowa∏a si´ w takie
oczekiwania jest Uniwersytet Trzeciego
Wieku, cieszàcy si´ zarówno du˝à popularnoÊcià, jak i ciekawym dorobkiem.
OczywiÊcie nie jest on magnesem dla
m∏odych absolwentów, ale sposób wygenerowania tego pomys∏u w ramach Stowarzyszenia i jego realizacja zas∏ugujà
na szczególnà uwag´.
– Tragicznie przedstawiajà si´ finanse Stowarzyszenia. Gdyby mia∏o
ono np. 5 tysi´cy cz∏onków, aktywnych zawodowo i op∏acajàcych sk∏adki, to z samych sk∏adek uzbiera∏oby
si´ çwierç miliona z∏otych, dziÊ dla
Stowarzyszenia to niebotyczna kwota.
Cz∏onków jest formalnie chyba ok.
czterystu, ale sk∏adki, które sà bardzo
niskie (nie obni˝a∏bym ich – jak proponuje dr And˝elika Kuênar) p∏aci
regularnie zaledwie kilkadziesiàt

… i Êwiat stoi otworem
cd ze str. 1
wnieÊç w opracowanie wniosku, aby przebiç si´ przez konkursowà konkurencj´,
przez samà realizacj´ projektu ogromnie
pracoch∏onnà i naje˝onà licznymi trudnoÊciami, a˝ po ˝mudne rozliczenia z operatorem funduszu. Wszystkie wydatki grantu
podlegajà trzystopniowej kontroli, ponadto
przez ca∏y lipiec przeprowadzany by∏
przez niezale˝nego eksperta z zewnàtrz
kompleksowy audyt projektu we wszystkich jego parametrach. Wypad∏ on tak˝e
bardzo pozytywnie. Wyczerpanie si´ Êrodków zaliczki dotacji i wk∏adu w∏asnego ju˝
na poczàtku lipca spowodowa∏o m.in. koniecznoÊç zaciàgni´cia przez UTW SGH
kredytu bankowego na dokoƒczenie projektu a˝ do czasu jego koƒcowego rozliczenia przez operatora funduszu i zwrotu
pozosta∏ych 30% dotacji.
Wiedza w omówionym zakresie,
zdaniem Krystyny Lewkowicz, jest s∏u-
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chaczom UTW SGH bardzo potrzeba,
aby wiedzieli jak ogromnego wysi∏ku
ze strony organizatorów wymagajà takie mi∏e dla odbiorców projekty oraz
jakie niosà ze sobà ryzyka oraz aby nie
ulegali myÊlowym stereotypom, i˝
Êrodki unijne przychodzà ∏atwo, a wydawaç mo˝na je sobie dowolnie. Wystàpienie zakoƒczy∏o nieco humorystyczne sformu∏owanie, i˝ „projekt lÊni
z∏otem i tchnie luksusem, a UTW SGH
póki co funkcjonuje na debetowym stanie konta”.
Nast´pnie zabra∏a g∏os znana psychoterapeutka Zuzanna Celmer, referujàc
tzw. efekty mi´kkie, tj. zachodzàce
w ÊwiadomoÊci, postawach i odczuciach
uczestników projektu.
Chcia∏oby si´ na koniec zacytowaç
bajk´ „i ja tam tak˝e by∏em, jad∏em i pi∏em…”, bo konferencja mia∏a tak˝e luksusowà opraw´ cateringowà.
Feliks Kot

osób. W statucie przewidziano istnienie cz∏onków wspierajàcych, ale dotàd
nikt nie zadba∏, aby o takich (mogà to
byç osoby fizyczne i instytucje) si´ postaraç. Jest Pan cz∏onkiem Business
Centre Club, który – o ile jestem dobrze poinformowany – czerpie m.in.
dochody z akcji promocyjnych. Aby
byç nominowanym do jakiegoÊ wyró˝nienia, trzeba nie tylko coÊ sobà reprezentowaç, ale op∏aciç te˝ udzia∏
w konkursie. Czy i my nie moglibyÊmy mieç podobnych dochodów? Jakie widzi Pan, b´dàcy przecie˝ finansistà, drogi wyjÊcia z tej sytuacji?
A mo˝e staraç si´ o Êrodki z Unii Europejskiej? Jakie w tym kierunku
dzia∏ania trzeba by podjàç?
– Podzielajàc Pana poglàd o koniecznoÊci pilnego podj´cia tematu naszych
finansów i nie uchylajàc si´ od przedstawienia w∏asnych opinii i propozycji wynikajàcych z doÊwiadczeƒ biznesowych,
prosz´ byÊmy to mogli wpierw omówiç
w gronie ca∏ego Zarzàdu, nie majàc przecie˝ w tym ˝adnych ograniczeƒ.
– Nasza kole˝anka wizytowa∏a kiedyÊ Akademi´ Ekonomicznà w Poznaniu. Wróci∏a pod wra˝eniem tego, jak
uczelnia wspiera tamtejszà organizacj´ absolwenckà. Czy podobne dzia∏ania mog∏yby byç mo˝liwe tak˝e
w SGH? Cieszy mnie powo∏anie pe∏nomocnika rektora ds. absolwentów.
– Co do wymienionego przyk∏adu
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, to
jest to dobry wzór do naÊladowania
i chyba warto omówiç jej doÊwiadczenia
z kierownictwem naszej Uczelni. Chyba
jest ku temu doskona∏a okazja, bo zarówno Jego Magnificencja Rektor, jak
i prorektorzy rozpoczynajà w∏aÊnie nowà kadencj´.
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