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AKTUALNOŚCI

KARTKI Z HISTORII

Dziękujemy wszystkim, którzy już zadeklarowali zainteresowanie naszym Zjazdem Absolwentów. Do tych 500 osób wysłaliśmy zaproszenie do
formalnej rejestracji (http://zjazd.sgh.waw.pl/).
Program Zjazdu opiera się na trzech filarach uczelni. To: merytoryczna
SGH, której koordynatorem jest Tomasz Szapiro (tszapiro@sgh.waw.pl),
przedsiębiorcza SGH, której koordynatorkami są Hanna GodlewskaMajkowska (hgodle@sgh.waw.pl) i Joanna Żukowska (jzukow@sgh.waw.pl)
oraz sportowo-kulturalna SGH, do której zapraszają Michał Bernardelli
(mbernard@sgh.waw.pl) i Anna Markowska (markowska.ania@wp.pl).
XI Zjazd to okazja do spotkań towarzyskich, ale i do promocji firm absolwentów (to ostatnie prosimy wskazać w kwestionariuszu rejestracyjnym).
SGH jest otwarta dla absolwentów studiów I, II i III stopnia, podyplomowych i MBA. Jest też ścieżka „Miasteczko firm absolwentów i studentów” dla
prowadzących działalność gospodarczą.
Chcemy dotrzeć do absolwentów przebywających za granicą. Są już
wśród nich zainteresowani stworzeniem International Alumni SGH Chapter.
SGH jest otwarta na współpracę i wspieranie jakości kształcenia.
W dniu Zjazdu Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM ogłosi
wyniki ogólnopolskiego ratingu programów MBA. Sesję SEM Forum rozpocznie debata nt. „Przedsiębiorczość - szansa czy pułapka?” z udziałem
znanych polskich przedsiębiorców.
Usłyszeliśmy już dobre słowa na temat wyboru miejsca na wieczorny
koncert - kultowa Stodoła odpowiada wielu absolwentom.
Zapraszamy do tworzenia kolejnych grup i zdarzeń zjazdowych. Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii wesprze Państwa
w sprawach organizacyjnych (alumnisgh2016@sgh.waw.pl).
Następna Gazeta Zjazdowa za już tydzień!

Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego 1906–1908
Wyższe Kursy Handlowe im. Augusta Zielińskiego 1908–1915
7 sierpnia 1906 roku August Zieliński, absolwent Szkoły Handlowej im.
Leopolda Kronenberga w Warszawie i Wyższej Szkoły Handlowej w Lipsku,
uzyskał zgodę rosyjskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu na utworzenie
Prywatnych Kursów Handlowych Męskich w Warszawie. 19 września tego
roku powołano Towarzystwo Wyższych Kursów Handlowych, organizację
patronacką Prywatnych Kursów Handlowych Męskich.
13 października 1906 roku odbyła się pierwsza inauguracja Prywatnych
Kursów Handlowych Męskich w wynajętym lokalu w Warszawie przy ul.
Smolnej 9. Wykład inauguracyjny na temat historii doktryn ekonomicznych
wygłosił Jan Kucharzewski. W 1906 roku powstała na potrzeby uczelni
niewielka biblioteka, licząca około 800 woluminów.
Statut, zatwierdzony przez władze rosyjskie w lipcu 1907 roku, stawiał
Towarzystwu za cel „krzewienie i popieranie wyższego kształcenia handlowego polskiego”. Na pierwszy rok przyjęto 15 słuchaczy, a na kurs przygotowawczy 25 kandydatów. Kursy Handlowe obejmowały dwa lata nauki.
W 1908 roku dyplom uzyskało siedemnastu pierwszych absolwentów
Prywatnych Kursów Handlowych Męskich Augusta Zielińskiego. W 1909
roku, po śmierci Augusta Zielińskiego (zmarł w 1908 roku), nastąpiła zmiana
nazwy Prywatnych Kursów Handlowych Męskich na Wyższe Kursy Handlowe Męskie im. Augusta Zielińskiego.
2 marca 1912 roku na dyrektora Kursów powołano Bolesława Miklaszewskiego, absolwenta studiów chemicznych na Politechnice w Zurychu,
późniejszego pierwszego rektora Szkoły.
W latach 1906/1907 – 1914/1915 przyjęto na kursy łącznie 689 słuchaczy. Szkołę ukończyło 236 słuchaczy.

FELIETON REKTORSKI

OKIEM ŚWIADKA

Być razem
Współpraca w instytucji, której istotną cechą jest hierarchia (korporacja,
uczelnia, ministerstwo) to temat pasjonujący. Czy można współpracować
w organizacji z tysiącami, czy dziesiątkami tysięcy zatrudnionych? A jeśli tak
– to jak to robić?
Możliwe są wtedy trzy łady. Pierwszy to procedury, czyli autorytet władzy – quasi-wojskowego typu. Pracownik wykonuje polecenia zgodnie
z procedurami. Jednak dyscyplina wojskowa – ślepa czy uświadomiona - źle
sprawdza się poza wojskiem. Drugi ład opiera się na kompetencjach
W instytucji hierarchicznej pojawia się wtedy często konflikt – osoba
o wysokich kompetencjach może znaleźć się nisko w hierarchii. Na uczelniach wiąże się hierarchię zarządczą z kompetencjami akademickimi – np.
magister nie może zostać rektorem. Ład trzeci podporządkowuje elastycznie
procedury np. celom lub wartościom, tworząc w ten sposób podstawę
współdziałania i współpracy.
Edward Lipiński - profesor i były rektor SGH, założyciel SGPiS, członek
KOR zapisał ważne słowa: "...nie tylko przełożony ma specjalną wiedzę, ale
i podwładny posiada specyficzną wiedzę, której nie ma zwierzchnik... jest
tylko różnica rodzaju kwalifikacji, jej jakości.... Ta wiedza daje im jednakowe
prawa, tyle że na innych poziomach, nie takich jednak, z których wynika
władza jednego człowieka nad drugim człowiekiem. Wynika stąd… kooperacja... stosunki międzyludzkie we wszelkich zrzeszeniach... będą w końcu
oparte nie na stosunkach władzy i podporządkowania, lecz współdziałania
i współpracy…".
Te słowa dopełnia wymóg odpowiedzialności w każdym obszarze
współdziałania i współpracy. Odpowiedzialności - przed sobą i innymi, oraz
za coś – w SGH za badania i za „młodzieży kształcenie”.
Tomasz Szapiro
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Zgoda carskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu z 7 sierpnia 1906 roku na
założenie przez Augusta Zielińskiego Kursów Handlowych Męskich.
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