
Tytułem wstępu... 
 
 Witam Was wszystkich ciepło i serdecznie w pierwszym wydaniu naszej( i przede wszystkim 
Waszej) nowej gazetki wydziałowej. Oddajemy Wam ten jeszcze „świeżutki” numerek i  mamy nadzieję, 
że wraz z nami będziecie współtworzyć to pisemko (tak to jest aluzja, żeby się z nami kontaktować☺). Bo 
przecież o to w tym wszystkim chodzi, ażeby gazetka żyła sprawami, które intrygują, ciekawią i niepokoją 
właśnie Was. Z niecierpliwością zatem będziemy oczekiwać na głosy z Waszej strony-i te pobłażliwe i te 
mniej... 
Staraliśmy się, aby każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie... Ale że redakcja nasza jest zdecydowanie  
„opanowana” przez płeć piękną, tak więc nie omieszkałam  przypomnieć na łamach gazetki szanownym 
mężczyznom o jakże wdzięcznym święcie, jakim jest niewątpliwie DZIEŃ KOBIET! 
Jak na razie mocno trzymajcie za nas kciuki-trochę szczęścia zawsze się przydaje-i oczywiście mówcie o 
nas znajomym!!! 

AniaT 
 

 
Uwaga!!! 

Konkurs!!! 
Wymyśl ciekawą nazwę 

Tej oto gazetki 
Swój pomysł wyślij do nas! 

Na autora najlepszego pomysłu 
Czeka nagroda... 

 
W TYM NUMERZE: 

• Co powinieneś wiedzieć o pierścieniach i    Stachurze... 
• Co łączy praktyki, Szwecję i listę dykusyjną... 
• Małe co nieco o nowym budynku... 
• Jak Cię rozliczają... 
• AIESEC przedstawia... 
• Co każdy student wiedzieć powinien... 
• WKS —pytania, odpowiedzi i coś jeszcze... 
• Kobieta — to tylko chemia?... 
• Pani XXX dostaje list...  
 
      A tak na gwoli przypomnienia (teoretycznie sesja już za nami—  przyp. red.) 

Im więcej się uczysz, tym więcej umiesz. 
Im więcej umiesz, tym więcej zapominasz. 
Im więcej zapominasz, tym mniej umiesz. 
Natomiast 
Im mniej się uczysz, tym mniej umiesz. 
Im mniej umiesz, tym mniej zapominasz. 
Im mniej zapominasz, tym więcej umiesz. 
Więc po co się uczyć? ☺ 
 

ZAJĘCIA WAKACJE SESJA 

20.02-28.03.2002  
03.04-30.04.2002  
04.05-29.05.2002  
31.05-11.06.2002 

29.03-02.04.2002 
01.05-03.05.2002 
30.05.2002  
26.06-15.09.2002 

podstawowa  
12.06-25.06.2002 
poprawkowa  
16.09-29.09.2002 

 



 
 
O PIERŚCIONKACH W KINIE 

Niedawno na ekrany polskich kin wszedł „Władca pierścieni”. Jest to ekranizacja pierwszej części najsłynniejszej powieści XX wieku – 
trylogii „Lord of the Rings” J.R.R. Tolkiena.. Nie będę tu przybliżał książki, gdyż mam skupić się na filmie. Powiem tylko tyle, że ów powieść 
została okrzyknięta najlepszą powieścią fantasy i należy do najczęściej wznawianych pozycji na Ziemi. 

Ekranizacji podjął się Peter Jackson, znany reżyser niskobudżetowych horrorów gatunku gore takich jak „Martwica mózgu” (jeden z 
najkrwawszych horrorów w historii, kiedyś dostępny w wypożyczalniach, lecz później wycofany; ekstremalnie brutalny, nadający się dla ludzi o 
mocnych żołądkach i wypaczonym poczuciu smaku, mniaaam :o) i „Bad Taste” (tego obrazu nie widziałem (jeszcze), ale podobno też tylko dla 
innych ludzi;-)). Właśnie osoba reżysera wzbudziła wiele kontrowersji w świecie fanów (czy nawet fanatyków) dzieł mistrza Tolkiena. Jedni 
popierali ambitny projekt, inni protestowali przeciwko bezczeszczeniu dzieła. Gdy już rozpoczęto zdjęcia, twórcy musieli wynająć specjalną firmę 
ochroniarską, by zapobiec wtargnięciom tłumów „ciekawskich” na plan filmu. 

 O fabule nie będę pisał, gdyż z pewnością większość z Was czytała już powieść. Jeżeli nie, to marsz do biblioteki nadrobić 
zaległości!!!  

„Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring” jest najlepszym filmem fantasy jaki widziałem (nie mylić z najlepszym filmem w 
ogóle, bo przyznaję mu 6 w mojej 10 -cio punktowej skali). Technicznie i wizualnie jest doskonały, efekty specjalne po prostu  
„zrywają kask” (gdy zobaczyłem Barloga w kopalniach Morii, to moja szczęka znalazła się niebezpiecznie blisko butów). Scenografia i plenery są 
fenomenalne, pełne przepychu, perfekcyjne; dokładnie takie jak sobie wyobrażałem. Naprawdę daje się odczuć baśniową rzeczywistość Tolkiena 
i klimaty Śródziemia. Wszystkie rasy i lokacje wyglądają tak jak opisał je Mistrz i zapierają dech w piersiach. Muzyka jest piękna, pompatyczna, 
wpada w ucho, ale po pewnym czasie trochę jednak nuży... 

„Władca pierścieni: Drużyna pierścienia” to także wspaniałe kreacje aktorskie. Jednak muszę przyznać, że mimo wszystko obraz nie 
powalił mnie na kolana. Myślę, że jest to spowodowane głównie tym, iż wyrosłem już z takich filmów (zdecydowanie wolę książki). Szkoda też, 
że w filmie nie wspomniano ani słowem o tym, że od odejścia Bilba do wyprawy Froda minęło 17 lat, przez co widz jest przekonany, iż Bilbo 
znacznie się zestarzał w ciągu zaledwie kilku tygodni. Scenariusz ma jeszcze kilka drobnych rozbieżności i skrótów (to akurat jest oczywiste) w 
stosunku do książki, ale nie psuje to fabuły, która jest spójna i stosunkowo wierna powieści (a to jest najważniejsze). Przyznaję, że Peter Jackson 
stanął przed niezwykle trudnym zadaniem – stworzenia świata fantasy, który nie tylko będzie wiarygodny i rzeczywisty, ale również zyska 
akceptację bardzo wybrednych wielbicieli twórczości Tolkiena. Moim zdaniem wywiązał się z tego znakomicie. 

„Władcę pierścieni” ogląda się bardzo przyjemnie, to wielkie, epickie widowisko zrealizowane z ogromnym rozmachem. Wartka 
akcja, już prawie od początku przykuwa do ekranu i nie pozwala się nudzić do ostatnich minut. Obejrzenie go jeden raz to zdecydowanie za mało 
do wychwycenia wszystkich „smaczków” jakie nam serwuje. Tych, którzy czytali powieść nie muszę zachęcać do oglądania, bo i tak pójdą. A do 
tych co nie czytali: Ludzie, ten film po prostu trzeba zobaczyć (a później oczywiście dać wciągnąć się książce) choćby po to, by przekonać się czy 
rzeczywiście zasłużył na 13 nominacji do Oskara. Ja zamierzam obejrzeć go jeszcze raz i z niecierpliwością czekam na ekranizacje kolejnych 
części trylogii. 

Michał  
 

!!!STUDENCIE!!! 
Gdzież się spieszysz? Za karierą? Za mamoną? 

Jaki tego sens? Na pęd będzie jeszcze czas. Na razie trzeba żyć. 

Nie przeczę, powyższe są ważne. Ale nie zatracaj się w tym. To nie cały sens Twego życia. 

Posłuchaj Edwarda Stachury. 

Facet tworzył w latach 60 – tych i 70 – tych, a jednak to, o czym pisał to też o nas, w naszym zindustrializowanym świecie. 

Książka – nie – do – napisania, którą nazwał „Fabula rasa”. 

Czy miałeś ją choć w ręku? 

Czy dotknąłeś chociaż dwa zdania w niej zawarte? 

Błogość, spokój, pojednanie umysłu, duszy i ciała. 

Brak przywiązania do jednego miejsca, ciągła wędrówka i kroczące szczęście. 

Zrozumienie, akceptacja, miłość. 

Permanentna kontemplacja najmniejszych drobiazgów istniejących w naszym życiu, szczególnie tych prostych i przyziemnych. 

To wszystko jest w NIEJ. ONA nie jest wskazówką jak żyć. ONA nie po to, aby ją przeczytać JEJ nie jesteś w stanie przeczytać. Za każdym 

razem, gdy JĄ otworzysz, odkryjesz nowe tajemnice, które skrywa. 

10 razy to wciąż za mało, aby poznać do końca. 

Mojemu duchowi pomogła przystanąć. 

Powieść? Opowiadanie? Nowela? Poemat? 

Skonstatuj to sam. 
 

Ania M 
 



 
 
ODROBINA NIEPOWAŻNEJ POWAGI... 
-CZYLI O PRAKTYKACH PRAWIĆ CZAS 

 
Witam wszystkich czytających pierwsze wydanie naszej gazetki wydziałowej. I tych nie czytających też...  

 
 Chciałabym tutaj rozpocząć cykl artykułów traktujących o tym, co studenta zawsze kręci – o praktykach! Są one dla nas 
jak woda dla suma i dlatego o wszystkim tym, co z nauką praktyczną związane pisać troszkę zamierzam. 
 Serdecznie zapraszam do współpracy w formie listów (nie koniecznie kącika „napisz do Kasi”) z zapytaniami lub 
opisami wrażeń z pobytu na praktykach; zarówno tych krajowych jak i zagranicznych. 
 Cykl rozpocznę od kilku słów o SOCRATES -ie. Filozofa osobiście nie znam, więc skupię się na programie 
stypendialnym jego imienia. 1 marca 1998 roku Polska oficjalnie przystąpiła do systemu stypendiów realizującego się w 
programie SOCRATES. Został on powołany do życia w 1995 przez Wspólnotę Europejską celem wspierania współpracy uczelni, 
szkół i innych ośrodków związanych z edukacją, dla poprawy jakości kształcenia i nadania edukacji wymiaru europejskiego. 
 Nasza Politechnika Gdańska (zawsze lider!) jest jedną z uczelni europejskich w ramach współpracy związanej z 
programem SOCRATES. W programie bierze udział 29 państw europejskich. Widzimy, więc, że jest to przedsięwzięcie na 
ogromną skalę – warto więc czegoś więcej się o nim dowiedzieć! Zwłaszcza w czasach, w których informacja jest rzeczą 
najcenniejszą!!! Zapraszam...  

Kasiorek 
 

WYPOWIEDŹ Z LISTY DYSKUSYJNEJ 
cześć, 
Ludzie !!!!! 
Pojechałem z AIESECu na jedna praktykę - do niezłej firmy w Turcji, teraz jadę na dłuższą prakte do 
Niemiec, a od marca mam prace w niezłej firmie samochodowej w Niemczech.  
Polecam AIESEC (nie jest idealny, ale działa), www.jobpilot.pl - sekcja praktyki studenckie - na dole;  
pa 
ps. nadmienię, ze nie jestem geniuszem, wysyłam po 50 CV tygodniowo (średnio), nie mam imponujących 
wyników na uczelni (prawie mnie wywalili ;)   
 
 
 
CO W SZWECJI PISZCZY...? 
 
            Byłem w Szwecji. Jest to państwo na północy Europy zamieszkałe przez Szwedów. Szwedzi chodzą w "szwedkach" ze Szwedkami, które także chodzą w 
"szwedkach". Nie zawsze oczywiście i nie tylko 
 
            Wszyscy Szwedzi mówią po angielsku, co daje im znaczną przewagę nad Anglikami, którzy nie wszyscy mówią po szwedzku. Nad Polakami przewagę mają 
jeszcze większą, bo Polacy nie mówią ani po szwedzku, ani po angielsku. Jasne, że nie dotyczy to wszystkich. Za to bywają asystentami profesorów na najlepszej 
uczelni informatycznej w kraju. Szwedom Polacy tak się podobają, że chcą sprowadzić wielką ilość naszej młodzieży i za darmo wykształcić ich na szwedzkich 
informatyków. Dzięki temat - po kilku latach - znacznie więcej Szwedów będzie znało język polski, a trochę gorzej szwedzki. Szwedzi kiedyś byli w Polsce. Zawiodła 
ich jednak nasza tradycyjna polska gościnność. Brak życzliwości z naszej strony zniechęcił ich mocno. Wrócili do siebie i są tu do dzisiaj. Ciekawe czy, kiedy już 
ściągną naszą młodzież, to będą te lata wspominali jako "polski potop"?  
W Szwecji trzeba bardzo uważać wtedy, kiedy się nie przechodzi przez jezdnię. Stanąłem jakieś dwa metry od przejścia dla pieszych i zastanawiałem się w którą 
stronę iść. W miasteczku ruch zamarł na kilka minut, bo wszyscy Szwedzi w swoich samochodach czekali, aż wreszcie wkroczę na jezdnie i przejdę na druga stronę. 
Dlatego właśnie należy uważać.  
Chociaż Szwecja jest krajem bardziej górzystym niż okolice Elbląga lub Poznania, to nie mają tam rowerów górskich. Jeżdżą na zwykłych rowerach. 
Ponieważ są to zwykłe rowery, a nie górskie, to nich ich nie kradnie. Dlatego Szwedzi nie zamykają swoich rowerów na łańcuchy i nie przywiązują do drzew.  
Szwedzi mają bardzo dużo komputerów. Więcej niż my psów i kotów razem wziętych. A tych mamy przecież sporo. Szwedzi potrafią ze swoich komputerów 
korzystać, tak jak my z piwa. To znaczy korzystają często. Jeśli chodzi o piwo, to napój ten występuje w Szwecji w ilościach śladowych. Szczególnie ten, który ma 
powyżej 3,5 %. Gorzały także Szwedzi w Szwecji piją mało. Na promie więcej.  
Do Szwecji płynie się promem. Ze Szwecji także. Prom, to taki statek, który nie może pływać podczas sztormu. Kiedy jest sztorm prom od razu ma ochotę zamienić 
się w łódź podwodną. Podczas sztormu wszyscy się kołyszą. I ci, co pili i ci, którzy nie pili. Można się więc kołysać za darmo. Na promie są automaty do gry. Można 
dość łatwo wygrać kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt koron. Pod warunkiem, że ktoś przed nami dostatecznie dużo przegrał i automat odczuwa nadmiar forsy. Kiedy 
grałem zwracał dość często. Sztormu nie było. Nikt się nie kiwał.  
           Szwedzi są dość mocno ograniczeni w ruchu drogowym. Przed każdym skrzyżowaniem obowiązuje szybkość do 50 km na godzinę. Na trasie 70-90. Tylko na 
niektórych odcinakach można jechać 110 km/h . Dlatego zawsze jadą długo i szczęśliwie. 
            Podobały mi się szwedzkie krajobrazy, szwedzki porządek, szwedzka organizacja pracy, sposób jazdy szwedzkich kierowców i jedna Szwedka. W Szwecji 
wszystko jest bardzo drogie. Dlatego chętnie wróciłem do Polski. Tym chętniej, że nie miałem innego wyjścia.  
 
 



 
CO TO JEST ECTS?  
 

W roku akademickim 1999/2000 na naszej szacownej Politechnice Gdańskiej wprowadzono Europejski System Transferu Punktów 
ECTS (European Credit Transfer System), umożliwiający wzajemne uznawanie przez uczelnie europejski odbytych tam studiów. No i pięknie... 
 O tym, że na PG system punktowy ECTS działa, każdy, kto choć raz swój indeks otworzył, wie! Nie trzeba być też geniuszem 
(wystarczy studiować na PG) by się zorientować, że za nic się nie odrobi pańszczyzny semestralnej bez końcowego słupka liczb dających suma 
sumarum 30 punktów. Ale jak to w wielkim świecie biznesu, tak i u nas, wszystko można skredytować. I niektórzy kredytują! Jedni z dobrej woli 
a inni mniej. Zwłaszcza, gdy wyjścia innego nie mają, po tym jak ich ktoś (wcale nie złośliwie) kolejny raz na powtórkę zaprosi... I tak biedny, 
zapożyczony do tego student egzystuje. Wstaje rano, oczka przeciera, na świat spogląda... a sumienie gryzie, kredyt procentuje a pieniążki lecą i 
lecą... Bo jak każdy kredyt, tak i ten transferowy, swoją cenę ma. Uważaj więc, gdy magiczne punktów 6 przekroczysz, studiujesz co prawda 
nadal, ale portfel swój uszczuplasz – znacząco!!! Bo jak to się mówi: „za drobną opłatą wszystko”. Ty jednak twardy bądź, dopóki twój kredyt nie 
przekroczy 12 punktu skali, nikt cię z uczelni nie wy... wali! Nie zabiorą: imprez, piwa, nieprzespanych nocy, zarwanych blond piękności, kumpli, 
hazardu... AISECu! Legitymacja – rzecz święta dla wzorowego obywatela, patrz studenta (chociaż już nie  daje 50% zniżki!), więc pilnuj jej 
szczerze! Nie ma bata, dnia nie marnuj, organizmu nie odwadniaj, noce sukcesywnie zarywaj... i przede wszystkim 12 -stki pilnuj! Bo jak ci rano 
sprzed nosa ucieknie, to kolejny egzamin ci skredytują! A wiedzieć ci trzeba, że po imprezie czy nie tramwaje w Gdańsku zawsze biednemu 
studentowi uciekają... 

Na koniec, o jednej jeszcze sprawie słów kilka. Punkty mamy, system działa (przynajmniej w teorii), zasady obowiązują... a 
zastosowanie??? Marne! Praktyki, zwłaszcza zagraniczne, pozostają domeną nielicznych. Ogłoszenia? Ofert praktyk na uczelni jest dużo, nawet 
bardzo... zwłaszcza tych z dopiskiem „dotyczy wszystkich wydziałów PG z wyjątkiem ZiE. I choć nasz uczelniany system punktowy jest tak 
europejski, jak Kolej Miejska szybka, to niepodważalnym pozostaje fakt, że jest! Egzystuje sobie i z łezką zazdrości w oczku spogląda ku 
Zachodowi – w końcu też chciałby być potrzebny... jak każdy! A co!!! 

Kasiorek 
 

 
NOWA TWIERDZA WZIE 
 
            10 -tego sierpnia ubiegłego roku pod nowy budynek naszego wydziału został wmurowany kamień węgielny. 
Dzisiaj po 19 -stu miesiącach, możemy podziwiać imponujący efekt pracy setek rąk  
(być może wiele z nich zdobyło swoje umiejętności na sąsiednim wydziale budownictwa :) . Kto do tej pory nie miał okazji zobaczyć na własne 
oczy tego przedsięwzięcia, powinien czym prędzej udać się na spacer na ulicę Traugutta. Tam pod numerem 79 -tym, wznosi się nowoczesny, 
pięciopiętrowy gmach WZiE (bez obaw, traficie na pewno, trudno go nie zauważyć). Budowa wyraźnie zbliża się ku końcowi. Wchodząc na 
pobliski słup elektryczny lub pajęczynę rusztowań (Żart! Nie próbujcie - PG to nie AWF!), można zajrzeć przez okna do wykańczanych powoli 
wnętrz z których, miejmy nadzieję, niedługo będziemy korzystać. Przygotowywane są dwa audytoria: jedno mieszczące 150 osób, drugie większe, 
na 210 osób, z balkonem. Oprócz audytoriów  w nowym budynku powstało 13 sal dydaktycznych: osiem o powierzchni 38m2 (mieszczących 32 
osoby każda), dwa po 45m2 dla 36 osób i trzy po 77m2 dla 64 osób  Będzie można również korzystać z jednego laboratorium komputerowego 
wyposażonego w 16 stanowisk. Może wydawać się, że to niewiele, ale weźmy pod uwagę, że do użytku WZiE pozostaje nadal poziom 700 i 800 
w gmachu „B” oraz 400a GG (Pracownia Towaroznawstwa). Opuszczamy natomiast poziomy 200 i 400 w gm. „B”, a co za tym idzie zmieni się 
siedziba dziekanatów: dziennego i zaocznego, sali posiedzeń Rady Wydziału, pokoi dziekanów i administracji. Czwarte piętro nowego budynku 
zajmie filia nr 9 Biblioteki Głównej PG, natomiast poziomy piąty i trzeci przystosowane  zostaną dla potrzeb kadry wydziałowej. Wśród tych 
wszystkich sal wypełnionych atmosferą naukową, nie zabraknie oczywiście miejsca, w którym będzie można miło spędzić  
„okienka” – chodzi naturalnie o bufet (całkiem sporych rozmiarów, około 130m2 , więc nie przewiduje się bitwy o miejsca - uff!). W budynku 
jednorazowo (w tym samym czasie) może znajdować się 890 studentów, którzy będą mogli swobodnie "rozpłaszczyć się", tzn. zostawić okrycia 
wierzchnie w szatni na 900 osób. 
                 Pytanie nr 1 brzmi: kiedy przecięta zostanie wstęga i nasze studenckie nogi po raz pierwszy skierują się w stronę sali wykładowej?  
Dyrektor administracyjny, pani mgr Barbara  
Zarańska, która udzieliła nam wszystkich informacji o nowym budynku WZiE , mówi: „Na dzień dzisiejszy Generalny Wykonawca tj. 
MOSTOSTAL Gdańsk S.A. Przewiduje jako termin oddania budynku 17 kwietnia 2002 r. Kolejny etap — to oczywiście wyposażenie inwestycji 
w meble oraz niezbędne pomoce dydaktyczne. I: przeprowadzenie Kadry. W związku z powyższym, najbardziej realnym terminem rozpoczęcia 
zajęć w nowym budynku jest rok akademicki 2002/2003”  .   
Jak widać brzmi to obiecująco!!!  

Basia 
 

 



4 kwietnia 2002 roku odbędzie się już dziesiąta edycja Trójmiejskich Dni Kariery – wydarzenia 

będącego miejscem spotkania przedstawicieli firm z całej Polski i studentów pomorskich uczelni. 

Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia są Komitety Lokalne Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych AIESEC na Politechnice Gdańskiej oraz Uniwersytecie 

Gdańskim.  

Trójmiejskie Dni Kariery to poza targami pracy także Akademia Umiejętności czyli 
wykłady i treningi, których zadaniem będzie pomoc studentom przy procesie rekrutacyjnym.  

 
Targi pracy odbędą się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, w dniu 4 kwietnia 

2002 roku, a szkolenia w ramach Akademii Umiejętności rozpoczną się 4 kwietnia i będą trwały 
kolejnych kilka dni. W ramach Akademii Umiejętności odbędą się następujące szkolenia: 

 
4 kwietnia, Politechnika Gdańska, Gmach Główny, sala 205 
10.00 – 10. 55 Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej , Solution 
11.05 – 12.00  Assessment Centre, jako jedna z metod weryfikacji, Solution 
 
5 kwietnia, Politechnika Gdańska, Gmach Główny, sala 300 
9.00 – 10.30   Komunikacja werbalna i niewerbalna, Shepherd Institute 
10.45- 12.15   Asertywność, Shepherd Institute 
12.30 – 14.00 Techniki twórczego myślenia, Shepherd Institute  
 
8 kwietnia, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, sala 321 
9.00 – 10.30   Negocjacje, Conseiller Doradztwo Personalne 
10.45 –11.45  Zarządzanie czasem, Conseiller Doradztwo Personalne 
12.00 – 13.00 Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, Conseiller Doradztwo              
                        Personalne 
 
9 kwietnia, Politechnika Gdańska, Gmach Główny, sala 300 
11.00 – 12.00  Jak zaplanować swoją ścieżkę kariery , pracuj.pl 
12.30 – 13.30  Rynek pracy dla absolwentów, pracuj.pl 
14.00 –15.00  Jak z sukcesem zaprezentować się przyszłemu pracodawcy, pracuj.pl  
 
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Trójmiejskich Dniach Kariery. 
 
Ewa Kowalska 
Prezydent Trójmiejskich Dni Kariery 2002 
Aiesec KL PG 
koewa@wp.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aiesec Politechnika Gdańska 
  Ul. Narutowicz 11/12 
  80-952 Gdańsk 
  „Bartniak” II piętro 
  tel. (58)347 25 61 
  aiesec@pg.gda.pl 
 
Obecnie organizujemy trzy projekty: 

 Venture – celem tego projektu jest pobudzenie przedsiębiorczości wśród młodych i 
aktywnych studentów. Projekt jest prowadzony równolegle w sześciu ośrodkach 
akademickich w Polsce: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Gliwicach, Krakowie oraz 
Wrocławiu 

 Trójmiejski Dni Kariery 2002 – odbędą się w dniach 3,4 i 5 kwietnia 2002 roku w Gmachu 
Głównym Politechniki Gdańskiem. Kluczowym dniem są Targi Pracy 4 kwietnia. Studenci 
będą mogli spotkać się z potencjalnymi pracodawcami oraz zapoznać się z wymaganiami 
jakie stawiane są kandydatom do pracy. W dniach tych odbędą się także liczne szkolenia dla 
studentów prowadzone przez profesjonalistów z firm zaproszonych do współpracy. 
Jeśli chcesz przyłączyć się do nas i współtworzyć ten projekt zgłoś się do biura lub napisz na adres 

koewa@wp.pl 

 NetVision – seminarium poświęcone biznesowi w internacie. Więcej informacji o projekcie można 
znaleźć na stronie www.netvision.com.pl 

 



 
Wyjaśnienie struktury uczelni 
 
Rektor 
Przeskakuje najwyższe budynki za jednym zamachem 
Jest silniejszy od lokomotywy 
Jest szybszy od pocisku 
Chodzi po wodzie 
Rozmawia z Bogiem 
 
Prorektor 
Przeskakuje niskie budynki za jednym zamachem 
Jest silniejszy od lokomotywy parowej 
Czasami dogania pocisk 
Chodzi po wodzie, gdy może jest spokojne 
Rozmawia z Bogiem, jeżeli otrzyma specjalne 
pozwolenie 
 
Dziekan 
Przeskakuje niskie budynki z rozbiegu i o tyczce 
Jest prawie tak silny jak lokomotywa parowa 
Potrafi strzelać z pistoletu 
Chodzi po wodzie na krytym basenie 
Czasami Bóg zwraca się do niego 
 
Prodziekan 
Ledwo przeskakuje budkę portiera 
Przegrywa z lokomotywą 
Czasami może trzymać broń bez obawy o samo-
okaleczenie 
Bardzo dobrze pływa 
Rozmawia ze zwierzętami 
 
Profesor 
Odbija się na ścianach próbując przeskoczyć 
jakikolwiek budynek 
Może zostać przejechany przez lokomotywę 
Nie dostaje amunicji 
Pływa pieskiem 
Mówi do ścian 
 
Doktor 
Wbiega do budynków 
Rozpoznaje lokomotywę dwa na trzy razy 
Moczy się pistoletem na wodę 
Utrzymuje się na wodzie tylko dzięki kamizelce 
ratowniczej 
Bełkocze do siebie 
 
Pani z dziekanatu 
Podnosi budynki i przechodzi pod nimi 
Zwala lokomotywę z torów 
Łapie pocisk zębami i go rozgryza 
Zamraża wodę jednym spojrzeniem... 
...Jest Bogiem 

 
 
 
 

 

Jak czytać ogłoszenia o pracę? 
 
„Dołącz do naszej szybko rozwijającej się firmy” – 
Na pewno nie będziemy mieli czasu Cię przeszkolić. 
 
„Luźna atmosfera w pracy” – Z tej pensji, którą 
dostaniesz, nie będzie Cię stać na garnitur. Poza tym 
paru gości u nas ma tatuaże na całym ciele i nosi 
kolczyki w nosie. 
 
„Wymagana terminowość i punktualność” – W 
momencie gdy zaczniesz pracę, będziesz miał od razu 
6 miesięcy zaległości. 
 
„Elastyczny czas pracy” – Musisz być elastyczny, 
żeby pracować po nocach. 
 
„Szeroki zakres odpowiedzialności” – Każdy w 
biurze będzie mógł Ci rozkazywać. 
 
„Mile widziana umiejętność zwracania uwagi na 
szczegóły” – Zlikwidowaliśmy niedawno dział 
kontroli jakości. 
 
„Silna motywacja do pracy” – Kandydatki nie mogą 
mieć dzieci (w planach też nie). 
„Prosimy stawić się osobiście” – Jeśli jesteś stary, 
gruby lub brzydki, to Twoje stanowisko będzie już 
zajęte. 
 
„Prosimy nie dzwonić” – W sumie stanowisko jest 
już dawno obsadzone, to ogłoszenie to tylko 
formalność. 
 
„Poszukujemy kandydatów z bogatym 
doświadczeniem” – Będziesz musiał zastąpić trzech 
ludzi, którzy właśnie odeszli. 

 
 



 
 

 
• Zmniejszające się co miesiąc kwoty stypendiów naukowych? 

Odpowiedź: Z miesiąca na miesiąc kwota funduszu stypendialnego przyznawanego wydziałowi maleje. 
Dlaczego? Drodzy stypendyści, nie liczcie, że ludzie zajmujący się budżetem będą preferowali studentów i nie będą 
akurat ich kosztem łatali dziury w finansach państwa (patrz ulgi na PKP). Ponadto budżet politechniki jest nie 
zatwierdzony – nie ma pewności co do wielkości dotacji ze strony budżetu państwa – dotychczas wszystkie 
pieniądze rozdzielane są według prowizorium budżetowego. 

· Czy to prawda, że studenci 4 semestru MSU (magisterskich studiów uzupełniających -przyp. 
redakcji) mają zapewnione miejsce w akademiku tylko do końca sesji poprawkowej? Czy po tym 
terminie muszą opuścić akademik? 

Odpowiedź: To prawda. Absolwenci, którzy uzyskali absolutorium, przestają mieć większość praw studenckich, w 
tym prawo do zamieszkania w domu studenckim. Jednak na Politechnice Gdańskiej istnieje dobry obyczaj 
pozwalania dokończenia pracy dyplomowej w akademiku. Zazwyczaj absolwenci pozostają w akademiku aż do 
początku następnego roku akademickiego (kiedy ich miejsca zdobywają na przykład studenci zerowego roku). Jeżeli 
jednak jakiś kierownik DS -u postanowi "eksmitować" taką osobę, to będziemy prosili dziekana ds. studenckich, lub 
nawet panią prorektor o interwencję w tej sprawie. Z resztą... Kto chciałby wyrzucać tak sympatycznych ludzi???:) 
 
 
 
 
 
 
 
O WKS -ie CIĄG DALSZY... 

Polityka Komisji Stypendialnej  pozwoliła na uzupełnianie dokumentów po ostatecznym terminie składania 
podań. Decyzja bezprecedensowa… i wyszliśmy na tym jak Zabłocki na mydle – bardzo dużo wyrównań, 
niewłaściwe konta (często z powodu błędów leżących poza Komisją), zatory płatnicze gdy nie było środków na 
koncie (tj. wyrównania wypłacane w ratach). Ruszało to Komisję do comiesięcznego naliczania „od podstaw”. 
Zaowocowało to brakiem premii „Mikołajkowych” bo Komisja wolała aby wielkość stypendiów gwałtownie nie 
spadła w grudniu – pieniądze te  
„przejadły” wyrównania,  
  Aby uniknąć powyższych problemów podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu i przestrzeganiu terminu 
składania podań (oczywiście chodzi o kompletne, uzupełnione podania) – Tak więc każde „spóźnione” podanie bez 
NAPRAWDĘ poważnej przyczyny rozpatrywać będziemy negatywnie. 
 Wydajemy wojnę wyłudzającym pieniądze. Każde podanie, które wyda nam się podejrzane kierujemy 
bezpośrednio do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej, która zbada sprawę i w wypadku wykrycia nieuczciwości 
nada bieg sprawie, której końcem powinno być relegowanie z uczelni i  skierowanie sprawy do prokuratora. 
 Komisja służy pomocą – godziny w których można z nami porozmawiać są wywieszone w gablocie 
stypendiów, albo w gablocie Wydziałowej Rady Studentów.      Paweł 
Krzyżak 
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ANALIZA CHEMICZNA KOBIETY 
Temat: Analiza Chemiczna 
Przedmiot badań: Kobieta 
Symbol: Ko 
Odkryta przez: Adama 
Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 
a.j.m. 
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych. 
Właściwości chemiczne: 

a) Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi 
kamieniami i minerałami. 

b) Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji. 
c) Może samorzutnie eksplodować, jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny. 
d) Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu alkoholem etylowym. 
e) Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej. 

Własności fizyczne: 
a) Powierzchnia pokryta zwykle warstwą barwników. 
b) Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny. 
c) Topi się po jej właściwym potraktowaniu. 
d) Gorzka, jeśli użyta niewłaściwie. 
e) Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy. 

Zastosowanie: 
a) Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych. 
b) Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy. 
c) Pomocna przy wypoczynku. 

Testy: 
a) Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli odkryty w naturalnej postaci. 
b) Zielenieje, jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop. 
c) Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach. 

Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu. 
 
 
Droga Pani XXX 
 Piszę do Pani z tej to oto właśnie szczytnej przyczyny, iż kalendarz przypomina, że nieuchronnie zbliża się 
ten jeden jedyny w roku dzień, jakim niewątpliwie jest Dzień Kobiet. Niegdyś tak jakby miało to święto( niektóre 
osobniki z tzw. płci przeciwnej zaniosą się w tym momencie siarczystym śmiechem – bo przecież co to za święto?) 
trochę inne znaczenie... no ale nad historycznością tego dnia nie będę się tu przecież rozwodzić. Bardziej mnie 
interesuje (a raczej intryguje) sprawa męskiego niekiedy wręcz olewactwa. Bo jak to się dzieje, że kiedy my 
Kobietki, bądź co bądź istoty słabe, musimy najróżniejszymi aluzjami, podstępami, a niekiedy szantażem 
egzekwować przyznane nam prawo do świętowania właśnie tego dnia? Czy należy nam się za to tylko odzew „nie 
tera, tera je mecz” ?– o nie! Dlatego postuluję o to, aby Dzień Kobiet, niestety okryty przez  
„poprzednią epokę” złą sławą stał się prawowitym świętem państwowym, wolnym od pracy – a co, niech mamy coś 
z tego! Wtedy już nie będzie w tym dziwnego, że mężczyzna daje kobiecie chociażby małego kwiatka i usilnie 
próbuje się jej pokazać z jak najlepszej strony bez grymasu na twarzy...  
Z poważaniem 
AniaT   
 
Stopka redakcyjna, czyli kto tym wszystkim kręci: 
Paulina Jasińska, Katarzyna Kiwor, Ewa Kowalska, Paweł Krzyżak, Kasia Majchrzak, Ania Marcinkowska, Michał 
Szumnarski, Ania Tomczyk, Basia Wojciechowska 
Kontakt: ania.tomczyk@wp.pl 
 
 
 


