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G A Z E TA MIĘ D Z YNA ROD OWE GO
Z JA Z D U ABSOLWENTÓW SGH
AKTUALNOŚCI

KARTKI Z HISTORII

Rejestracja na XI Zjazd Absolwentów SGH/SGPiS zakończona
Zamknięta została rejestracja na tegoroczny Zjazd Absolw entów
SGH/SGPiS. Planow ana początkow o do 4 w rześnia, a na prośbę absolw entów
przedłużona rejestracja uczestników okazała się niezw y kle ow ocna. Wy sokie
zainteresow anie w y darzeniem, jakim jest Zjazd Absolw entów pokazuje, że
społeczność SGH/SGPiS by ła nie ty lko silna w czasach studenckich, ale rów nież, że silne w ięzy z Uczelnią trw ają po opuszczeniu jej murów .
Po zebraniu dany ch z sy stemu rejestracy jnego można już w y ciągnąć pierw sze w nioski. Przede w szystkim Organizatorzy postaw ili sobie cel, by móc gościć
w czasie Zjazdu w szystkie generacje absolw entów SGH/SGPiS. Oczekiw ania te
w pełni udało się spełnić, bow iem zarejestrow ali się przedstaw iciele niemal
w szy stkich roczników, które ukończy ły studia w latach 1948–2015. Niezw y kły m
przeży ciem, aczkolwiek niekiedy rów nież w y zw aniem, okazać może się rozpoznanie osób ze sw ojego rocznika. Najliczniejszy m rocznikom (w ty m najliczniej
reprezentow any m z lat 1972 oraz 1980) udostępnione zostaną oddzielne sale.
Niezw y kle satysfakcjonujący jest fakt, że pomimo mijającego czasu oraz pomimo
zachodzący ch w całym ty m okresie zmian, pamięć o naszej Alma Mater pozostaje ży w a.
110-letnia historia Uczelni to w ogromnej mierze rów nież historia jej Studentów i Absolw entów , szczególnie rocznika 1966, który w ty m roku obchodzi 50.
rocznicę immatry kulacji. Z okazji tak w y jątkow ej rocznicy rocznik ten uroczy ście
otrzy ma listy gratulacy jne.
Podsumow ując, w Zjeździe w eźmie udział znacząca grupa ludzi, bow iem
zarejestrow ało się ponad 700 osób. Liczba ta niesamow icie cieszy , bow iem
oznacza nie ty lko przy by cie poszczególny ch roczników , ale też uczestnictw o
reprezentantów całej studenckiej i absolw enckiej społeczności z okresu ubiegły ch ponad 50 lat.
Sport w historii Szkoły Głównej Handlowej
W historii Szkoły Głów nej Handlow ej w Warszaw ie, w cześniej Szkoły Głów nej Planow ania i Staty sty ki, mieliśmy w ielu wybitny ch absolw entów . Duże grono
spośród nich stanow ią sportow cy : medaliści Igrzy sk Olimpijskich, mistrzostw
św iata i Europy . Czy ktoś jeszcze pamięta, że dr hab. Leszek Balcerow icz, prof.
SGH w alczy ł dla nas o medale na dy stansie 800 m? Ile osób w ie, że dr hab.
Tomasz Berent, prof. SGH ma do tej pory rekord SGH w trójskoku? Z sy lw etkami
naszy ch sportow ców można zapoznać się na stronach CWFiS. Z kilkorgiem
z nich można się będzie także spotkać na ży w o na Zjeździe Absolw entów .
Wy mieńmy choćby takie znakomitości jak Ew a Kłobukow ska, Teresa Kodelska-Łaszek, Graży na Rabszty n, Anna Ry bicka czy Teresa Sukniew icz -Kleiber.
Co w ięcej absolw enci na Zjeździe, którzy w ezmą udział w planow any ch
konkurencjach o charakterze sportow y m będą mieli praw o oddania głosu na
jedną z kilkunastu aktualnie istniejący ch sekcji sportow y ch Klubu Uczelnianego
Akademickiego Zw iązku Sportow ego SGH. Sekcje z najw iększą liczbą głosów
otrzy mają atrakcy jne nagrody finansow e, które będą mogły w ykorzystać na sw ój
rozw ój. Podczas Zjazdu w y patrujcie zatem studentów z logiem SGH, którzy będą
agitow ali za sw oimi sekcjami. Każdy głos może się okazać na w agę złota.
Warto rów nież dodać, że po ukończeniu studiów na naszej Alma Mater
w dalszy m ciągu można uczestniczy ć w imprezach sportow y ch organizow any ch
na SGH. W ramach Dni Sportu SGH (http://w w w .sgh.w aw .pl/) rozgry w ane są
rokrocznie takie turnieje jak np. siłacza, tenisa ziemnego, piłki plażow ej czy piłki
nożnej halow ej. Do tego nie można zapomnieć o czw órboju SGH czy regatach
żeglarskich. We w szy stkich ty ch imprezach mogą brać rów nież udział nasi
absolw enci. W ty m i poprzednim roku Turniej piłki nożnej halow ej w y grali w łaśnie
oni!

Gazetę redagują:

Szkoła Główna Planowania i Statystyki 1949–1991 – etap II
W roku akademickim 1955/1956 rektorem został ponow nie Andrzej Grodek.
Rozpoczął się proces podnoszenia poziomu nauczania i zw iększenia akty wności
naukow ej Szkoły . Na Zjeździe Absolw entów , który się odby ł w dniach 2–3
listopada 1956 roku w 50. lecie działalności Szkoły , rektor Andrzej Grodek
przedstaw ił projekt zmiany nazw y Szkoły na Szkołę Głów ną Nauk Ekonomic zny ch. Wniosek przedstaw iony ministerstw u nie został zaakceptow any . W Zjeździe 1956 roku w zięło udział 2148 osób.
W 1957 roku reakty w ow ano w SGPiS działalność Insty tutu Gospodarstw a
Społecznego. Dy rektorem został Edw ard Strzelecki. Reorganizacji Szkoły tow arzy szyła zw iększona akty w ność organizacy jna studentów . W latach 1955–1958
w y daw ano Gazetę Młodego Ekonomisty .
W 1959 roku rektorem został Kazimierz Romaniuk. Pełnił tę funkcję do 1965
roku.
Od roku akademickiego 1959/1960 studenci mogli kształcić się na w y działach: Finansów i Staty sty ki, Handlu Wew nętrznego, Handlu Zagranicznego
i Ekonomiki Produkcji. W czerw cu 1967 roku Senat Szkoły Głów nej Planow ania
i Staty sty ki pow ołał Wy dział Ekonomiczno-Społeczny .
Od początku lat 60. podjęto kształcenie w try bie studiów pody plomow y ch.
W 1965 roku rektorem został Wiesław Sadow ski. Pełnił tę funkcję do 1978 roku.
Od końca lat 60. coraz bardziej rozw ijano prace naukow o-badaw cze, podnoszono rangę kształcenia ogólnego, sięgano do dorobku zagraniczny ch badań
naukow y ch, rozw ijano kontakty między narodow e.
W czerw cu 1966 roku Senat SGPiS podjął uchw ałę o nadaniu audy torium
uczelniany m imion zasłużony ch profesorów – Andrzeja Grodka, Konstantego
Krzeczkow skiego, Ludw ika Krzy w ickiego, Bolesław a Miklaszew skiego i Stanisław a Ry chlińskiego.
Obchody 60. lecia Szkoły połączone by ły z V Zjazdem Absolw entów , który
odby ł się w dniach 18–19 listopada 1966 roku.
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Inauguracja roku akademickiego 1966/1967. Senat po raz pierw szy w strojach
ceremonialny ch
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