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Zdrowych, radosnych, pe∏nych mi∏oÊci i pokoju
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia,
a w nadchodzàcym Nowym Roku wielu sukcesów,
spe∏nienia marzeƒ oraz pomyÊlnoÊci
w realizacji planów zawodowych i osobistych
w imieniu Zarzàdu SW SGH
˝yczy Piotr Wachowiak

Rodzina a rynek pracy
– uwagi o zmianach demograficznych w Polsce
Od wielu lat w dyskusjach o zmianach demograficznych w Polsce dominujà akcenty niepokoju o przysz∏e zmiany liczby i struktury wieku ludnoÊci,
zwiàzane z g∏´bokim spadkiem dzietnoÊci. Ârednia liczba dzieci przypadajàca
na kobiet´ w wieku 15-49 lat zmniejszy∏a si´ do 1,22 w 2003 r. i by∏a najni˝sza
w Unii Europejskiej, podobnie jak
w S∏owenii. Do zachowania prostej odtwarzalnoÊci pokoleƒ konieczna jest
dzietnoÊç na poziomie 2,1.
Niejednokrotnie te˝ wyra˝ane sà opinie
o kryzysie demograficznym w Polsce powiàzane z obawami o depopulacj´. Nie
podzielam tych opinii o kryzysie demograficznym, bowiem nie zauwa˝ajà one,
i˝ jednoczeÊnie nastàpi∏a znaczàca poprawa w wyd∏u˝aniu ˝ycia ludzkiego. Oczekiwane trwanie ˝ycia ch∏opca urodzonego
w 2007 r. by∏o o 5,1 lat d∏u˝sze ni˝
w 1991 r., a dziewczynki – o 4,7 lat. Natomiast uwa˝am, ˝e konieczne jest ukazywanie konsekwencji silnego spadku dzietnoÊci, który w powiàzaniu z powojennym
wy˝em demograficznym sprawia, ˝e
zmiany struktur wieku w najbli˝szych
dwóch dekadach stanowià szczególne
wyzwanie ekonomiczne i spo∏eczne.
Jestem te˝ przekonana, ˝e w dyskusji
o spadku dzietnoÊci w Polsce nie mo˝na
pomijaç zmian zachowaƒ dotyczàcych
tworzenia, rozwoju i rozwiàzywania rodzin, jakie obserwujemy po 1989 r. Wpisujà si´ one w przemiany demograficzne

obserwowane od ponad czterech dekad
w europejskich krajach rozwini´tej gospodarki rynkowej. Zmniejszy∏a si´
sk∏onnoÊç do zawierania zwiàzków ma∏˝eƒskich, decyzje te sà podejmowane
póêniej, podobnie jak decyzje o dzieciach, a wzrasta cz´stoÊç rozpadu ma∏˝eƒstwa. Sà one, mi´dzy innymi, racjonalnà reakcjà na zmiany warunków przechodzenia do dojrza∏oÊci, czyli opuszczania domu rodziców, wejÊcia na rynek
pracy oraz utworzenia w∏asnej rodziny.
Do podstawowych czynników kszta∏tujàcych te warunki mo˝na zaliczyç: wyd∏u˝anie okresu nauki w systemie stacjonarnym, trudnoÊci wejÊcia na rynek pracy i osiàgni´cia pozycji zawodowej,
a tak˝e rosnàce aspiracje ˝yciowe m∏odych osób i zmiany ich systemu wartoÊci. ZnajomoÊç tych uwarunkowaƒ
umo˝liwia zrozumienie zmian zachowaƒ
dotyczàcych rodziny i pomaga w okreÊlaniu mo˝liwoÊci oddzia∏ywania na nie.
I w∏aÊnie z rosnàcà ÊwiadomoÊcià
spo∏ecznà zmian demograficznych wià˝´ moje nadzieje nie tylko na sprostanie
wyzwaniom, jakie nas czekajà w najbli˝szych dekadach, ale tak˝e na podtrzymanie wzrostu liczby urodzeƒ, który
rozpoczà∏ si´ w 2004 r., prowadzàc do
wzrostu dzietnoÊci w 2007 r. do 1,31
dziecka na kobiet´. Uwa˝am, ˝e istotne
jest przede wszystkim zrozumienie, ˝e
stwarzanie warunków sprzyjajàcych powstawaniu rodzin i ich rozwoju le˝y

w interesie ca∏ego spo∏eczeƒstwa. JeÊli
tak, to konieczne jest odejÊcie od ujmowania nak∏adów na edukacj´, opiek´ instytucjonalnà nad dzieçmi czy p∏atne
urlopy wychowawcze w kategoriach
wydatków obcià˝ajàcych bud˝et, zamiast ujmowania tego jako inwestycji
spo∏ecznych. ObecnoÊç tych wàtków
w publicznej dyskusji pomaga w argumentacji na rzecz wprowadzania okreÊlonych zmian ustawowych, czego dobrym przyk∏adem sà zmiany dotyczàce
urlopów rodzicielskich i wychowawczych z listopada 2008 r. Zapis o urlopach tacierzyƒskich by∏ niewàtpliwym
efektem publicznej debaty w tej kwestii.
Przemiany, jakim podlega wspó∏czesny rynek pracy, sà generowane g∏ównie
przez post´p technologiczny i procesy
globalizacyjne, a szczególnie przez dynamiczne zmiany popytu na prac´, rosnàce
wymagania wobec pracowników (kwalifikacje, mobilnoÊç, dyspozycyjnoÊç), niestabilnoÊci zatrudnienia i zró˝nicowania
jego form. Wymaga to znacznego zwi´kszenia wysi∏ków w celu pozyskania pracy i jej utrzymania, w tym zw∏aszcza ciàg∏ego zdobywania kwalifikacji poszukiwanych na rynku. Funkcjonowanie na
rynku pracy jest wi´c trwale obarczone
du˝à niepewnoÊcià i wià˝e si´ z koniecznoÊcià wi´kszego zaanga˝owania w zarzàdzanie w∏asnà pracà zawodowà, co
cd na str. 4

O wierze, sensie ludzkiego ˝ycia, kapitale poczàtkowym, inwestowaniu w przysz∏oÊç, taƒczeniu fokstrota i Âwi´tach Bo˝ego Narodzenia
rozmawiam z ksi´dzem-ekonomistà, naszym absolwentem, a obecnie
doktorantem prof. El˝biety Czarny, Kamilem Chojnackim.
Czy Ksiàdz by∏
najpierw ksi´dzem
czy ekonomistà?
Najpierw ukoƒczy∏em Szko∏´ G∏ównà
Handlowà, a dopiero po zakoƒczeniu
studiów magisterskich wstàpi∏em do seminarium duchownego.
Dlaczego wybór pad∏ w∏aÊnie na
SGH?
Rodzice pomogli mi w tym wyborze.
Przewa˝y∏a ich troska o mojà przysz∏oÊç.
Szko∏´ Êrednià ukoƒczy∏em z bardzo dobrymi wynikami, zarówno z przedmiotów Êcis∏ych, jak i humanistycznych. Zastanawia∏em si´ nad dwoma kierunkami:
albo Mi´dzywydzia∏owe Studia Humanistyczne, albo SGH. Wybór pad∏ w koƒcu na ekonomi´. Zwyci´˝y∏ rozsàdek
i praktyczne spojrzenie rodziców. Powo∏anie musia∏o jeszcze dojrzeç i poczekaç.
To by∏a jedyna uczelnia, na którà z∏o˝y∏em dokumenty. Dosta∏em si´ i rozpoczà∏em studia. Przyznam jednak, ˝e na
egzaminach wst´pnych osiàgnà∏em jedynie minimum punktowe, choç uczelni´
ukoƒczy∏em ju˝ z wyró˝nieniem. Poniewa˝ ju˝ wtedy myÊla∏em o seminarium,
wyniki kwalifikacji odebra∏em jako upomnienie si´ Pana Boga o mnie, a jednoczeÊnie jako oznak´ Jego cierpliwoÊci:
chcesz – masz, Ja poczekam. W 2001
roku ukoƒczy∏em Mi´dzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Prac´
magisterskà pisa∏em u prof. El˝biety
Czarny na doÊç dziwny temat jak na ekonomist´: „WolnoÊç, równoÊç, w∏asnoÊç
w liberalizmach oraz ich wp∏yw na
kszta∏t paƒstwa”.
Jak Ksiàdz wspomina czasy studenckie?
By∏y one bardziej stonowane ni˝ moich kolegów. Nie mam hulaszczego temperamentu. Na czas studiów przenios∏em
si´ do Warszawy. Mieszka∏em najpierw
na stancji, a potem z kolegami z Uczelni
wynaj´liÊmy mieszkanie i takà paczkà
trzymaliÊmy si´ razem przez 4 lata. ˚yliÊmy spokojnie. ByliÊmy gronem mo˝e
niekoniecznie kujonów, ale dzielnie zdobywajàcych wiedz´ i po prostu uczàcych
si´ studentów. Ârednia – fetysz niepodzielnie panujàcy w naszej Uczelni –
w naszym mieszkaniu by∏a raczej wysoka. Nie byliÊmy za bardzo imprezowi,
aczkolwiek czasem ˝ycie jakoÊ si´ urozmaica∏o. OrganizowaliÊmy sobie intelektualne rozrywki ró˝nej maÊci. OsobiÊcie
jednak niespecjalnie udziela∏em si´ „klubowo”. Nie interesowa∏y mnie imprezy
czy dyskoteki.
Czas studiów wià˝e si´ dla mnie
przede wszystkim z odkrywaniem ˝ycia,
z licznymi podró˝ami, szalonymi wyprawami w góry, które sà mojà pasjà
jeszcze z czasów licealnych. Cz´sto zatem wyje˝d˝aliÊmy w góry polskie, s∏owackie, do Bu∏garii, w Pireneje… Wy-
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jazdy bywa∏y do tego stopnia szalone, ˝e
wsiada∏o si´ w piàtek w wieczorny pociàg, a wraca∏o si´ rano przed wyk∏adami, prosto z dworca sz∏o si´ do ∏azienki
w SGH, by umyç z´by i ogarnàç si´,
a potem na zaj´cia… Dzieƒ przed wstàpieniem do seminarium zdà˝y∏em wróciç z Syberii. Niestety, chodzenie po górach zaniedba∏em troch´ w latach kleryckich. Dopiero w tym roku wróci∏em
na górskie szlaki i pojecha∏em w Pireneje na dwutygodniowe w´drowanie z plecakiem i namiotem.
Gdybym mia∏ krótko podsumowaç
moje czasy studenckie, to zaowocowa∏y
one dobrymi przyjaêniami i ciekawymi
podró˝ami.
Czy Ksiàdz nale˝a∏ do organizacji
studenckich?
Nie, nie nale˝a∏em. Do Soli Deo równie˝ nie… Nawet w m∏odoÊci nie by∏em
ministrantem ani lektorem w koÊciele.
Zosta∏em powo∏any przez Pana Boga
spod chóru.
Po SGH Ksiàdz wstàpi∏ do seminarium duchownego i…
I to dopiero by∏ szok. Na czwartym
i piàtym roku by∏em asystentem u prof.
El˝biety Czarny. Prowadzi∏em zaj´cia
ze studentami z mikroekonomii. Naprawd´ moje ˝ycie w tamtym okresie
by∏o ciekawe i przyjemne. Przyjaciele
spodziewali si´ (zresztà sam tak obstawia∏em), ˝e normalnà kolejà rzeczy b´dzie pozostanie na Uczelni, napisanie
doktoratu i oddanie si´ nauce. Jednak na
piàtym roku podjà∏em decyzj´ o wstàpieniu do seminarium duchownego.
Wi´kszoÊç moich znajomych by∏a, krótko mówiàc, w szoku na wieÊç o moim
wyborze. Wszyscy spodziewali si´ po
mnie bardziej kariery akademickiej ni˝
wstàpienia do seminarium. Zdziwienia
nie kryli, ale nikt z tego powodu nie odwróci∏ si´ ode mnie plecami.
Co sk∏oni∏o Ksi´dza do wstàpienia
do seminarium? Jak to si´ sta∏o, ˝e po
SGH, która daje takie perspektywy?
Przyznam, ˝e ta moja droga by∏a troch´ d∏u˝sza. B´dàc w wieku maturalnym, zawaha∏em si´, uciek∏em Panu Bogu i wstàpi∏em do naszej Alma Mater.
Dopiero póêniej, w trakcie studiów, powróci∏y podstawowe pytania o sens ˝ycia, czemu warto je poÊwi´ciç, Komu
warto s∏u˝yç, co i Kto zajmuje pierwsze
miejsce w mojej hierarchii wartoÊci.
I tak powoli dojrzewa∏a we mnie myÊl
o wstàpieniu do seminarium. Potem sta∏a si´ rzeczywistoÊcià.
Rozumiem, ˝e dla Ksi´dza jest to jedyna i s∏uszna droga. Czy by∏y jakieÊ
chwile zawahania, wàtpliwoÊci co do
s∏usznoÊci podj´tej decyzji?
Z pewnoÊcià moja droga do kap∏aƒstwa by∏a i d∏u˝sza, i bardziej okr´˝na.
A pytania nie znikajà z ˝yciorysu

z chwilà przyj´cia Êwi´ceƒ. Pozostajà.
WàtpliwoÊci i chwil zwàtpienia jest
mniej, ale pami´tajmy o tym, ˝e raz wybrawszy, nieustannie wybieramy na nowo. Taka jest rzeczywistoÊç wiary, powo∏ania, z którà ka˝dy z nas na swój
sposób si´ zmaga.
Czy Rodzice ksi´dza popierali wybór?
To by∏o trudne przede wszystkim dla
Mamy, poniewa˝ jestem jedynakiem.
Perspektywa braku wnuków poczàtkowo okaza∏a si´ prawdziwà tragedià…
Z czasem Rodzice pogodzili si´ i zaakceptowali mój wybór, mojà ˝yciowà
drog´. Ju˝ jako ksiàdz przygotowywa∏em Tat´ do Êmierci i widzia∏em w Nim
zmian´ w spojrzeniu na moje ˝ycie i mój
wybór.
Porozmawiajmy teraz o pobycie
w seminarium duchownym. To jest
zupe∏nie inna szko∏a ni˝ SGH, je˝eli
w przypadku seminarium mo˝emy
w ogóle mówiç o szkole…
Tak, mo˝emy, bo to te˝ sà studia. Poza tym, ˝e jest to przygotowanie do bycia ksi´dzem w sensie egzystencjalnym,
to równie˝ jest to czas formacji intelektualnej. Klerycy podejmujà jednolite
studia magisterskie, pozwalajàce zdobyç
wykszta∏cenie filozoficzne i teologiczne. W seminarium nie ma luksusu wybierania przedmiotów i wyk∏adowców
jak w SGH. JesteÊmy skazani na osob´,
która przyjdzie i poprowadzi zaj´cia. Lista przedmiotów, które nale˝y zrealizowaç, jest sta∏a. W seminarium panuje
troch´ dryl wojskowy. JesteÊmy skoszarowani. Wszystkie roczniki mieszkajà
w seminarium. Równie˝ sale wyk∏adowe znajdujà si´ na miejscu. To wyk∏adowcy przyje˝d˝ajà do nas. Nie ma takich du˝ych auli, jak w SGH, raczej ma∏e pomieszczenia. Wyk∏ady oczywiÊcie
sà obowiàzkowe. A ˝e kleryków nie ma
zbyt wielu, raptem kilkanaÊcie osób,
ubytki w twarzach widaç od razu.
JeÊli chodzi o czas wolny to alumni
majà wolne wyjÊcia na czwartkowe, popo∏udniowe spacery. Dwa razy w miesiàcu istnieje mo˝liwoÊç zwolnienia si´
na tzw. wyjÊcia kulturalne do kina czy
teatru. We wszystkich pozosta∏ych przypadkach trzeba prosiç prze∏o˝onych
o zgod´ na opuszczenie seminarium.
Czy wykszta∏cenie ekonomiczne pomaga Ksi´dzu w pos∏udze kap∏aƒskiej?
Czy w pos∏udze kap∏aƒskiej, to trudno
powiedzieç. Bardziej w pracy, którà teraz wykonuj´. Czasami podczas kazania
pozwalam sobie na u˝ywanie nietypowego s∏ownictwa, m.in. z dziedziny ekonomicznej. Pomaga mi to w zatrzymaniu uwagi s∏uchacza zapadajàcego
w tradycyjny letarg podczas niedzielnych kazaƒ. Kilka tygodni temu czytali-
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Êmy Ewangeli´ o talentach. Mówi∏em
wówczas o kapitale poczàtkowym, który
mamy pomna˝aç, a którym jest ∏aska
chrztu Êw. Czasami w ten w∏aÊnie nietypowy sposób przemycam moje wykszta∏cenie ekonomiczne.
Jak wyglàda dzieƒ ksi´dza-ekonomisty?
Ksiàdz-ekonomista wstaje wczeÊnie,
by najpierw pobyç ksi´dzem. Modlitwa,
Msza Êw., a potem codziennoÊç pracy.
Pracuj´ jako ekonom diecezjalny w Kurii Biskupiej. Jestem odpowiedzialny za
finanse diecezji. W zwiàzku z tym moja
praca jest przede wszystkim pracà biurowà. Od 9.00 do 14.00 sà to zwykle
obowiàzki w Kurii zwiàzane z administracjà, prowadz´ ró˝ne sprawy w urz´dach, przyk∏adowo kwestie zwiàzane
z dotacjami, rozliczeniami… Popo∏udniami spada na mnie realizacja funkcji
kontrolnej wobec innych parafii, czyli
mówiàc krótko jeêdzimy w teren na wizytacje. Pozostajà jeszcze pogrzeby, Êluby… Wieczorami spowiedê, kol´da, gdy
nadejdzie okres Bo˝ego Narodzenia.
Zdarza si´, ˝e ksiàdz-ekonomista koƒczy dzieƒ póêno w nocy – nie odbiega
w tym od Êredniej krajowej. Niektórym
wydaje si´, ˝e ksiàdz nie ma nic do roboty. Ju˝ wiem, ˝e nie jest to prawdà,
chocia˝ pewnie bywa i tak.
Gdzie mo˝na Ksi´dza spotkaç?
Przez dwa lata by∏em wikariuszem
w Katedrze Êw. Floriana na Pradze. Od
grudnia przeprowadzam si´ i rozpoczn´
prac´ w Parafii Matki Bo˝ej Loretaƒskiej przy ul. Ratuszowej na Pradze
i tam serdecznie wszystkich zapraszam.
W 2007 roku rozpoczà∏ Ksiàdz studia doktoranckie w SGH. Promotorem jest prof. El˝bieta Czarny. Jaki
b´dzie temat pracy doktorskiej? Jakie
sà Ksi´dza zainteresowania naukowe?
Jestem na II roku stacjonarnych studiów doktoranckich. Tematu pracy doktorskiej jeszcze nie sprecyzowa∏em. Musz´ przyznaç, ˝e praca i jej nienormowany czas nie zawsze pozwalajà mi skupiç
si´ na pisaniu doktoratu. Moje zainteresowania naukowe oscylujà wokó∏ organizacji non-profit, III sektora i w t´ stron´ b´d´ zmierza∏ w mojej dysertacji.
Mam nadziej´, ˝e na wiosn´ uda mi si´
otworzyç przewód.
Jak si´ ma wiara do ekonomii albo
inaczej, ekonomia do wiary?
Z perspektywy ekonomii to wiar´ mo˝emy potraktowaç jako proces inwestowania w przysz∏oÊç, która cz´sto okazuje si´ zaskakujàco bliska. Trzeba dobrze
lokowaç swoje fundusze, ˝eby potem
nie byç zaskoczonym biegiem zdarzeƒ.
Mówiàc znowu j´zykiem ekonomicznym, decyduje kszta∏t naszej funkcji
preferencji: albo chcemy si´ w ˝yciu tylko dobrze bawiç, albo podejmujemy
trud podà˝ania za Tym, który jest Drogà,
Prawdà i ˚yciem, co wymaga czasem
pokory i zrezygnowania z doraênych
korzyÊci.
Chodzi o to, ˝eby w naszych codziennych wyborach byç cz∏owiekiem wier-
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nym Dekalogowi, zasadom, o których
mówi Jezus w swoim nauczaniu. I w ten
sposób naÊladowaç Go i dawaç Êwiadectwo, ˝e jest si´ chrzeÊcijaninem, uczniem
Pana. Wiara nie polega tylko na tym, ˝eby w niedziele pójÊç do koÊcio∏a, a potem robiç co si´ chce; hulaj dusza, piek∏a
nie ma. Wiara jest wezwaniem do tego,
aby ˝ycie nasze codzienne, najdrobniejsze wybory, których dokonujemy czy
w pracy, czy w szkole, by∏y dobre, trzyma∏y si´ prawdy, uczciwoÊci, aby w nich
Pan Bóg by∏ na pierwszym miejscu. Najwa˝niejsza jest praktyka w codziennoÊci
swojej wiary. Wiara ma jednak swój
awers i rewers, których nie da si´ od siebie oddzieliç jak w monecie: ˝ycie ∏askà
sakramentalnà i praktyka Bo˝ego, codziennego ˝ycia.
A co nale˝y zrobiç, zdaniem Ksi´dza, ˝eby ta nasza codzienna gonitwa,
szko∏a, praca, kariera, rzeczy materiale nie przys∏oni∏y nam tego, co najwa˝niejsze. Wed∏ug mnie sà to wiara
i mi∏oÊç…
Pierwszy warunek jest taki, ˝eby wiedzieç co w∏aÊnie jest najwa˝niejsze dla
mnie, mieç swojà hierarch´ wartoÊci,
a potem jeszcze mieç odwag´ si´ tego
trzymaç. Trzeba wiedzieç, jaki jest cel
ostateczny, co si´ w tym wszystkim liczy. A potem prosiç wytrwale Pana Boga, ˝eby ta moja „s∏aba silna wola” da∏a
rad´ sprostaç temu wszystkiemu, ˝eby
moja konstrukcja wewn´trzna by∏a spójna. B∏àdziç jest rzeczà ludzkà, ale trwaç
w b∏´dzie ju˝ nie…
W zabieganej codziennoÊci, pchaniu
taczek ob∏´du, jak mawia∏a Osiecka, nie
zastanawiamy si´ nad tym, co b´dzie
póêniej. Nasza fascynacja doczesnoÊcià
i odk∏adanie myÊlenia o Êmierci na póêniej, mówiàc znowu j´zykiem ekonomicznym, jest lekcewa˝eniem ryzyka,
a od tego rodzaju ryzyka nikt nas nie
ubezpieczy. MyÊl´, ˝e taka nasza postawa wynika po cz´Êci z pychy intelektualnej cz∏owieka. Cz∏owiek XXI poczu∏
si´ bardzo pewnie osadzony w swym
doczesnym ˝yciu. Mniema, ˝e ono nale˝y do niego, poniewa˝, nie ma co si´
oszukiwaç, w jakiÊ sposób kontroluje je.
Stàd myÊl o celu ostatecznym, o Êmierci,
o tym ˝e trzeba si´ b´dzie przeprowadzaç na tamten Êwiat i rozliczaç po prostu nam ucieka. W tym wszystkim Pan
Bóg pozostawi∏ sobie awaryjnà furtk´
do walki o cz∏owieka, jest nià nasza staroÊç, o której si´ mówi, ˝e nie wysz∏a
Panu Bogu. Wówczas uÊwiadamiamy
sobie nasze ludzkie s∏aboÊci, ograniczenia, na które napotykamy. Stajemy oko
w oko z faktem, ˝e 20 lat ju˝ si´ nie mamy, ˝e fokstrota si´ nie zataƒczymy
i konkursu na Miss Polonia te˝ nie wygramy, bo przysz∏y ju˝ zmarszczki.
W tym wszystkim Pan Bóg daje nam
szans´, ˝ebyÊmy si´ nawrócili, i nie
chodzi Mu o to, ˝eby wszystkich wypunktowaç, pozamykaç konta z zapisanymi dobrymi i z∏ymi uczynkami, wyliczyç saldo i udowodniç nam, ˝e nie zas∏u˝yliÊmy. A ˝e nasze preferencje oka-

zujà si´ czasem odmienne od Jego, to
ju˝ nasz wybór, nasza dzia∏alnoÊç na
w∏asne ryzyko, ale i nasz dramat. Albo
wczeÊniej zabezpieczmy si´ na przysz∏oÊç, mówiàc j´zykiem ekonomicznym, i ju˝ teraz b´dziemy ˝yç porzàdnie,
albo ryzykujemy, ˝e nie zdà˝ymy lub ˝e
nasze przekonanie, ˝e Pana Boga nie
ma, oka˝e si´ b∏´dne.
Nied∏ugo Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia, czas radoÊci, spokoju, mi∏oÊci, ale
te˝ wyciszenia i refleksji. Jak powinniÊmy prze˝yç ten czas?
Tu równie˝ trzeba mieç pewnà hierarchi´ wartoÊci. Nale˝y pozbyç si´ przywiàzania do formy i zobaczyç, ˝e istotna
jest treÊç. Owszem, kultywowanie tradycji, jak 12 potraw na stole wigilijnym
czy pi´knie ubrana choinka, jest wa˝ne
i pi´kne, bo to jest nasza polska to˝samoÊç. Jest w nas bowiem zakorzeniona
potrzeba sakralnego prze˝ywania czasu.
Tylko nie dajmy si´ zwariowaç, w tym
wszystkim trzeba mieç zdrowy umiar.
W Âwi´tach Bo˝ego Narodzenia, jak
sama nazwa mówi, wspominamy fakt,
narodzin Jezusa. Oto Syn Bo˝y sta∏ si´
cz∏owiekiem. Aby zatem dobrze prze˝yç
te Âwi´ta, trzeba zapewniç sobie równie˝ czas na spotkanie z Panem Bogiem.
Trzeba te˝ zadbaç o swoje wn´trze. Zaskakuje jednak fakt, ˝e w praktyce jednak takà z ∏atwoÊcià zaniedbujemy si´
duchowo. Âwi´ta mogà byç i powinny
byç w∏aÊnie czasem uÊwiadomienia sobie, ˝e ˝ycie nie koƒczy si´ na pracy, studiowaniu, martwieniu si´ o to, co b´dziemy jeÊç i piç. WyjàtkowoÊç nadchodzàcego czasu pomaga nam prze˝yç
w∏asne spotkanie z Jezusem przez modlitw´, Eucharysti´ i pojednanie si´
z Panem. Warunek jest jednak jeden:
trzeba daç sobie i Panu Bogu szans´.
Czego ˝yczy∏by Ksiàdz naszym studentom, absolwentom i pracownikom
z okazji nadchodzàcych Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia?
AbyÊmy w kwestii naszego ˝ycia duchowego okazali si´ roztropniejsi ni˝
w zarzàdzie niegodziwà mamonà, jak
mówi Pan Jezus. AbyÊmy w wirze codziennoÊci nie zagubili prawdy, ˝e cz∏owiek sk∏ada si´ nie tylko z pierwiastka
materialnego, ale tak˝e z substancji duchowej. Dbajmy o rozwój duchowy, piel´gnujmy wiar´. Dobra materialne, kariera, pozycja spo∏eczna, tytu∏y przed
nazwiskiem mogà cieszyç i bawiç, ale
nie zaspokojà naszych najg∏´bszych pragnieƒ, a ju˝ z pewnoÊcià nie odpowiedzà
na g∏ód mi∏oÊci, który ka˝dy z nas nosi
w sercu. Niech nachodzàce Âwi´ta stanà
si´ okazjà do odkrycia na nowo mi∏oÊci
Boga do cz∏owieka, do ka˝dego z nas.
On dla nas sta∏ si´ cz∏owiekiem, bo jest
Emmanuelem, czyli Bogiem z nami.
Bàdêmy i my z Nim przez czas Âwiàt,
przez ca∏e nasze ˝ycie, niezale˝nie od jego tempa.
Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.

Anna Matysiak
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cd ze str. 1
oznacza, ˝e efektywnie wi´cej czasu
i wysi∏ku nale˝y przeznaczyç nie tylko na
Êwiadczenie pracy, ale jej pozyskanie
i utrzymanie. Mo˝na zatem stwierdziç, i˝
znaczenie pracy jako czynnika kszta∏tujàcego aktywnoÊç jednostki w ró˝nych obszarach i przebieg jej ˝ycia znacznie
wzros∏o. Zatem nasila si´ konflikt czasu
i dyspozycyjnoÊci, szczególnie w warunkach posiadania rodziny. Z drugiej strony
zmiany poziomu ˝ycia i systemu wartoÊci
sprawiajà, ˝e wi´ksze znaczenie przywiàzuje si´ do realizacji w∏asnych, rosnàcych
zresztà aspiracji ˝yciowych.
Wobec tego rozwiàzania, które
zmniejszajà konflikt czasu i dyspozycyjnoÊci, mo˝na uznaç za sprzyjajàce ewentualnym decyzjom o dziecku (elastyczna
organizacja pracy, urlopy, instytucjonalna opieka nad dzieckiem, system podatkowy, zasi∏ki). W dodatku wzrost zatrudnienia kobiet, a szerzej ich rosnàca obecnoÊç w sferze publicznej, sprawia, ˝e konieczne jest odejÊcie od generalnego
traktowania tych rozwiàzaƒ jako skierowanych jedynie do kobiet. Innymi s∏owy,
chodzi o rozwiàzania u∏atwiajàce godzenie pracy zawodowej z rodzinà neutralne
ze wzgl´du na p∏eç. Jednak o efektywnym ich wykorzystaniu decyduje zmiana
spo∏ecznych ról kobiet i m´˝czyzn.

Trudny wspó∏czesny rynek pracy wraz
z rosnàcym wykszta∏ceniem kobiet oraz
zmianà aspiracji ˝yciowych kobiet
i m´˝czyzn nasila presj´ na odchodzenie
od tradycyjnego podzia∏u zobowiàzaƒ
w rodzinie. Partnerski model rodziny
oznacza wspó∏odpowiedzialnoÊç zarówno za sfer´ materialnà, jak i obowiàzki
opiekuƒcze, a sprostanie wymogom elastycznoÊci na rynku pracy wià˝e si´
z koniecznoÊcià negocjowania tak˝e podzia∏u obowiàzków rodzinnych. Jednak
przemiany te dokonujà si´ nie tylko doÊç
powoli, ale tak˝e sà silnie zró˝nicowane
terytorialnie. W wielu krajach, zw∏aszcza
w Europie Po∏udniowej i Ârodkowo-Wschodniej, ciàgle jeszcze stosunkowo silne sà oczekiwania wobec m´˝czyzn
zwiàzane z tradycyjnym postrzeganiem
ich roli ˝ywicieli rodziny, a jednoczeÊnie
coraz mocniej sà formu∏owane oczekiwania wynikajàce z wkroczenia kobiet
do sfery publicznej.
Wyniki wielu badaƒ wskazujà, ˝e
w krajach europejskich, gdzie wyst´pujà
rozwiàzania sprzyjajàce ∏àczeniu pracy
i rodziny oraz przemiany kulturowych
ról p∏ci sà stosunkowo zaawansowane,
dzietnoÊç jest wy˝sza i jednoczeÊnie
wskaêniki zatrudnienia kobiet sà wysokie (np. kraje skandynawskie, Francja).
Natomiast tam, gdzie ma miejsce silny
konflikt czasu oraz dyspozycyjnoÊci

i towarzyszy temu tradycyjna percepcja
ról p∏ci, mamy niskà dzietnoÊç, jak i niskie zatrudnienie kobiet (np. Polska, podobnie jak W´gry, S∏owacja czy kraje
Europy Po∏udniowej).
Co zatem przemawia za opinià o mo˝liwoÊci podtrzymania wzrostu dzietnoÊci
w Polsce? Wskazujà na to przynajmniej
dwie przes∏anki: dokonujàce si´ wÊród
m∏odszych generacji zmiany kulturowe,
dotyczàce zw∏aszcza roli rodzicielskich.
M∏ode kobiety chcà pracowaç i mieç
dzieci, a m∏odzi m´˝czyêni sà coraz bardziej Êwiadomi innych oczekiwaƒ wobec
ich obecnoÊci w rodzinie, roli ojca i odkrywajà pozytywne znaczenie tej zmiany
ról spo∏ecznych dla swego rozwoju i poczucia wartoÊci. Druga przes∏anka wynika ze ÊwiadomoÊci, ˝e w stwarzaniu warunków sprzyjajàcych decyzji o dziecku
nie mo˝na pomijaç relacji mi´dzy rynkiem pracy a zobowiàzaniami rodzinnymi. Jest to coraz silniej widoczne w debacie publicznej, która w krajach demokratycznych prowadzi wczeÊniej czy
póêniej do zmian regulacji prawnych i
korzystania z nich. Oby mia∏o to miejsce
wczeÊniej, a nie póêniej. To jednak zale˝y tak˝e od intensywnoÊci debaty publicznej, czyli od naszego w niej udzia∏u.
I tego ˝ycz´ Czytelnikom „Absolwenta” w nadchodzàcym roku 2009.
Irena E. Kotowska

II tom Ksi´gi SGH – ostatnia szansa
Dobiega koƒca zbieranie ankiet, s∏u˝àcych do opracowania not biograficznych do drugiego i ostatniego tomu
KSI¢GI SGH. Pracownicy i absolwenci – kto jest kim?, wydawnictwa zainicjowanego przez Stowarzyszenie Wychowanków Szko∏y z okazji jej stulecia. Wszyscy zainteresowani tym, aby
ich zdj´cia i biogramy trafi∏y do historii SGH, proszeni sà o pobranie ankiety
z internetu: www.sgh.waw.pl/organizacje/sw/sw/aktualnosci/ksiega/, wype∏nienie i odes∏anie pocztà (chodzi o oryginalny podpis pod zgodà na publikacj´) do 31 stycznia 2009 r. na adres
Stowarzyszenia. Biogramy, przygotowane na podstawie ankiet, zostanà wys∏ane wszystkim zainteresowanym do
korekty. JeÊli ktoÊ, kto wys∏a∏ doÊç
dawno ankiet´, chcia∏by ju˝ teraz uaktualniç podane wczeÊniej informacje,
proszony jest o dokonanie korekty równie˝ na druku kwestionariusza. Mile
widziane b´dzie do∏àczenie anegdot

4

moÊci z lat studiów, nawiàzywaniu nowych biznesowych kontaktów.
Stefan Zawadzki
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Tom pierwszy KSI¢GI SGH.
Pracownicy i absolwenci – kto jest kim?
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przypominajàcych czasy studenckie,
które wzbogacà rozdzia∏ Kalejdoskop
wspomnieƒ, a tak˝e odbitki zdj´cia legitymacyjnego.
KSI¢GA SGH to nie tylko mi∏a pamiàtka dla uwiecznionych w niej osób,
ale tak˝e pomoc w odnawianiu znajo-
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