
 
Tytułem wstępu 
 

„Wiosna psysła! Wiosna psysła! Jakie piękne chwile! Wyleciała pscółka z ula...”. Tak to prawda moi drodzy! No i powiedzcie mi jak 
tu pogodzić wiosnę z nauką... To w pewnych (niekoniecznie skrajnych) przypadkach może wydać się trudne... Bo Słoneczko mocniej przecież 
świeci, zajęcia nie wydają się już takie ciekawe jak kiedyś( ☺ )Takie wiosenne przebudzenie – w sensie odejścia od obowiązków i odejścia 
pamięcią od sesji (tej minionej i tej przyszłej)?... Cóż, życie... 
No ale dosyć o wiośnie. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu pierwszy numerek naszej gazetki. Dla tych którzy nie mieli okazji zdobyć, 
przejąć lub przywłaszczyć w jakikolwiek sposób informacja myślę, że dobra – już niedługo prawdopodobnie będzie można nas odnaleźć w sieci, 
tudzież tzw. Internecie, gdyż taki właśnie pomysł drepta nam po głowie. Kiedy cała sprawa nabierze kolorków, postaramy się Was oczywiście 
niezwłocznie powiadomić. 

Jak widać naszej gazetce została oficjalnie przydzielona już nazwa. Uroczyście ogłaszam więc wszem i wobec, że od teraz czytać będziecie 
pisemko pod myślę, że niezbyt enigmatyczną nazwą „gaZiEta” ! Z tego wniosek wypływa taki, iż konkurs został rozstrzygnięty –moje gratulacje. 
Redakcja chce przekazać na ręce nijakiego Pana Łukasza Rymkiewicza z IV roku ETI wyróżnienie w postaci biletu do Kina Żak. Życzymy 
miłego oglądania (oczywiście filmu...). 

P.S Zwróćcie szczególną uwagę na ankiety!!! 
AnkaT 

 
 
   TDK - nadal trwają 
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 
 
10 kwiecień, Politechnika Gdańska, Gmach Główny, sala 300 
10.00 - 11.30 Zarzdząnie czasem, Perfect Consulting 
11.45 - 13.15 Praca w zespole, Perfect Consulting 
13.30 - 14.30 Jak być liderem i kierować zespołem. Perfect Consulting 
 
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Trójmiejskich Dniach Kariery 
 
Ewa Kowalska 
Prezydent Trójmiejskich Dni Kariery 2002 
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  Tydzień z życia studenta 
 

MANDEJ 
Słyszę śpiew. Otwieram oczy. Budzi mnie delikatny, aczkolwiek namiętny pocałunek pięknej kobiety, mojej kobiety, która przynosi mi 

śniadanie do łóżka: szampan, truskawki i kawior..... Sorry nie ta bajka. Zacznijmy od początku. 
PONIEDZIAŁEK 

Dzwoni budzik. Wstaję, czując trampka w ustach. Czołgam się do stolika z budzikiem, który jest po drugiej stronie pokoju. Pół godziny 
później budzę się leżąc pod stolikiem. Następnym razem zostawię budzik koło łóżka.  
Śniadanko. Ta kiełbasa jest chyba jeszcze świeża, ma taki zdrowy odcień zieleni. Mniam.  
Poranna toaleta. Hmmm, ta pasta smakuje jak krem do golenia. Hej, zaraz, to jest krem do golenia! No, trudno. Nie takie rzeczy się smakowało. 
Ważne, że się pieni.  
c.d.n( str. 5) 
 
  W tym numerze: 
  Tydzień z życia studenta (?ZiE?) 
...str. 1&5 
  Kultura studencka(?)... str. 2 
  Coś więcej... str. 3 
  Pierwsza sesja?... str. 4  
  Co się działo na dniach otwartych... 
str. 4  
  Nic dla nas bez nas... str. 6&7 
  Humorzaste humorki... str. 8 

Ankieta prawde Ci powie... 
 
 

Czy czytałeś gazetkę wydziałową? 
TAK.....51% 
NIE......49% 
Czy uważasz, że taki pomysł jest 
potrzebny? 
NIE DOTYCZY.....16% 
TAK......78% 
NIE.......6% 
Czy podoba ci się gazetka? 
NIE DOTYCZY......47% 
TAK.......38% 
NIE........6%



 

Kultura studencka? 
Co właściwie znaczy kultura studencka? Nie byłam do końca przekonana, czy dobrze rozumiem to pojęcie, więc pozwoliłam sobie zasięgnąć opinii różnych osób. 

Moi rówieśnicy potrafili opisać to zjawisko w jednym zdaniu: „Imprezy, kserówki i zarwane noce.” Lecz gdy zapytałam starsze pokolenie okazało się, że kultura 
studencka, to temat-rzeka. Pokuszę się więc o małe porównanie. Studenci kiedyś i dziś. 

W zamierzchłych czasach, kiedy to nasi rodzice studiowali ( lub nie), życie wyglądało zupełnie inaczej- ale o tym nie muszę chyba wam mówić. Pomijam kwestię 
polityczną i warunki gospodarcze wówczas panujące, bo nie one były obiektem moich poszukiwań, bądź co bądź, historycznych. 
Zacznę od sprawy podstawowej. Co znaczyło bycie studentem? Otóż, moi drodzy, bardzo wiele. Przede wszystkim było to równoznaczne z jakże oczekiwaną 
WOLNOŚCIĄ. Tak, tak! Nikt oczywiście nie był więziony ( tak daleko nie sięgamy pamięcią...), ale studiowanie oznaczało koniec z dyscypliną ( przynajmniej w 
dużej mierze). Nie trzeba było już nosić tarczy szkolnej, beretów sugerujących przynależność do danej placówki wychowawczo- oświatowej i znienawidzonych przez 
znakomitą większość granatowych fartuszków. Dla dziewcząt dozwolone zaczęły być pomalowane paznokcie, makijaż, wymyślne fryzury i kolorowe ubrania.  

My nie możemy tego powiedzieć. O wiele wcześniej mogliśmy decydować o naszym wyglądzie. Tak więc rozpoczęcie studiów nie wniosło w nasze życie wielu 
zmian. Ale wracając do przeszłości. Niestety czasem studenci tak bardzo upajali się tą dorosłością, że zostawali wydaleni z uczelni. Ale cóż- zdarza się najlepszym... 

Skoro już wszyscy byli wolni i „niezależni”, trzeba było to jakoś wykorzystać. A kto zna lepszy sposób niż zabawa...? 
A jakże! Studenci zawsze umieli zorganizować sobie czas. Popularne wtedy bardzo były prywatki. Serio! Zbierało się kilkanaście osób u kogoś w domu, przy suto 

zastawionych stołach (i nie bójmy się tego powiedzieć- zastawionych nie tylko zakąskami...), z zamiarem potańczenia i miłego spędzenia czasu. A kończyło się to na... 
„Polaków rozmowach” dosłownie o wszystkim. Nierzadko ktoś odkrywał w sobie żyłkę filozofa- gawędziarza i nawijał aż tchu brakło. 

Nie była to oczywiście jedyna forma zabawy. Wyobraźcie sobie, ze kiedyś też istniały kluby studenckie. Wyglądało to podobnie jak dzisiaj, więc chyba nie ma się 
nad czym rozwodzić. Każdy przecież wie jak wygląda taki klub i po co się do niego idzie. Bardziej wysublimowaną opcją spędzenia wolnego czasu były bale( dzisiaj 
zjawisko rzadkie lub raczej na granicy wyginięcia). Bale były organizowane z jakiegokolwiek powodu lub wręcz bez żadnego. Najczęstszym jednak pretekstem był 
karnawał. O tak. W karnawale trzeba było wybrać się na bal. Obowiązkowo! Szkoda, że nikt teraz tego nie praktykuje... 

Ale nie tylko imprezy zaliczały się do zabawy. Studenci bardzo lubili wszelkiego rodzaju rajdy. A do takiego rajdu potrzebne były wygodne buty, plecak, trochę 
jedzenia, śpiew na ustach i dobre chęci. I wszyscy się świetnie bawili. Pół żywi, wygłodzeni, ale zawsze uśmiechnięci studenci wędrowali przez Polskę. Czasem łapali 
„stopa”, ale tylko Ci cwańsi lub niedomagający. Zawsze żądni przygód i pełni optymizmu. 

Ale ten optymizm często znikał, gdy wielkimi krokami zbliżała się sesja. Brrr! Znacie to skądś? Dla tych, którzy systematycznie zgłębiali tajniki wiedzy, sesja nie 
stanowiła większego problemu. Lecz z pewnych źródeł wiem, że było ich niewielu ( teraz z resztą sprawa wygląda podobnie...). Na całą resztę padał blady strach. I co 
teraz? 
Spokojnie. Na to też był sposób. Niektórzy szli wtedy na „giełdę”. Spytacie, co to takiego? Ależ wiecie dobrze. Dziś też jest obecna życiu wielu studentów, tylko jakoś 
zatraciła swoją nazwę. „Giełda” polegała na tym, ze student, który nie nauczył się na pierwszy termin cały dzień stał pod  salą, w której odbywał się egzamin i 
skrzętnie notował pytania, które zadawał profesor kolejnym kolegom wychodzącym z owej sali. Czasem uzyskiwał nawet notatki ( od tych, którzy zdali) i szedł 
spokojnie na drugi termin. ( My zwyczajnie idziemy na ksero... A teraz wyobraźcie sobie życie bez tego wynalazku. Przerażające, prawda? )  

Ale brak niezbędnych wiadomości potrzebnych do zdania egzaminu nie był jedynym problemem. Studenci często nie mieli pieniędzy. Zwłaszcza ci, którzy 
przyjechali z małych miasteczek i wsi. ( Zmiana sytuacji polega na tym, ze teraz nie mają pieniędzy  niezależnie od miejsca pochodzenia...) Pracowali więc nocami, a 
później przysypiali na wykładach ( które UWAGA! były obowiązkowe), co mogło się skończyć wyrzuceniem za drzwi. Wtedy dumę trzeba było schować do kieszeni i 
„wrócić oknem”. 

Dziś nikt oknem nie wraca. Generalnie, studenci podchodzą do studiowania z większym luzem. Oczywiście nadal zarywa się noce w czasie sesji, ale gdy nie ma 
wyjścia zostaje zawsze następny termin i następny i następny...  Ja nie narzekam! Broń Boże! Ale kiedyś tego nie było i może dlatego ludziom bardziej zależało na 
pozostaniu na uczelni. Student czuł się wyróżniony, że jest tym, kim jest.  Teraz bycie studentem nie znaczy nic nadzwyczajnego. Każdy może nim zostać ( no prawie 
każdy...) Nie czujemy się więc wyjątkowymi i może w związku z tym nie kultywujemy tradycji studenckich, a może warto byłoby wrócić do niektórych z nich... 
Obecnie kultura studencka jakby zanikła- szkoda, bo to naprawdę szczególny sposób okazywania, że jest się częścią pewnej grupy społecznej, nie tracąc przy tym 
swojej indywidualności. Dawni studenci potrafili pogodzić bycie jednostką z należeniem do małej  społeczności, co zaowocowało powstaniem kultury studenckiej. 

Mimo tego, że czasem było im ciężko, ze zarywało się noc żyło w ciągłym stresie i często jadło „chleb smarowany fantazją”, to byli studenci zgadzają się, że to był 
ich najlepszy okres w życiu. Mam nadzieję, że my też tak kiedyś powiemy. 

B. 
 

 
Uczestnictwo w imprezach 
wydziałowych 
Otzręsiny.......46% 
Andrzejki........13% 
Mikołajki..........6% 
Dzień Kobiet....2% 
Żadna...............50% 
Czy słyszałeś o nich? 
TAK.....66% 
NIE.......33% 

 
Udział w Neptunaliach 
2002 
„Gry i zabawy w 
Brzeźnie”.....22% 
„Rajd do Doliny 
Radości”.......15% 
Dyskoteka na świeżym 
powietrzu przed 
DS3...........34% 
„Rajd logisty”......3% 
Wielka majówka 
WZiE........42% 
Turniej w U7.........18% 
Inne..........6% 
W ogóle...........21% 

Ile miesięcznie 
przeznaczasz na 
rozrywkę? 
Do 50 zł......36% 
50-100.........29% 
100-200........22% 
200-300........9% 
Ponad 300....4% 

 
 

Ankieta została przeprowadzona wśród 525 studentów naszego wydziału (w tym 228 osób to studenci zamiejscowi). Niektóre 
wyniki są zaskakujące inne dają do myślenia.  

Dziękujemy za cenne wskazówki (więcej informacji o imprezach, więcej godzin dziekańskich ;) Niektórzy nie widzą naszej 
pracy (WRS), inni nas chwalą a jeszcze inni chcieliby byśmy byli bardziej „widoczni”. Póki co życzę miłego analizowania 
wyników. 
   madziaaa 



 
Naukowe Koło Socjologiczne 
Jego celem jest wzbogacanie wiedzy i umiejętności z zakresu działań socjologicznych poprzez udział w badaniach empirycznych, 
uczestnictwo w sesjach popularno-naukowych, redagowanie raportów z badań socjologicznych, publikowanie artykułów i 
komunikatów, tworzenie kroniki z życia środowiska akademickiego w oparciu o sondaże, wywiady i reportaże. 
Opiekunem jest dr Helena Gulda 
 
Naukowe Koło Finansów i Bankowości 
Celem jest podwyższenie poziomu wiedzy członków Koła w zakresie finansów, pomoc studentom w uzyskiwaniu praktycznych 
umiejętności i poszerzaniu wiedzy zdobywanej na studiach poprzez zapoznawanie z działalnością instytucji finansowych firm, 
przygotowanie do przyszłej pracy naukowej.  
Opiekunem Koła jest mgr inż. Artur Laszuk 
 
Naukowe Koło Reklamy 
Podstawowe zadania Koła to: prowadzenie działalności poszerzającej wiedzą teoretyczną na temat reklamy, organizowanie 
konferencji naukowych dotyczących problemów reklamy, współpraca z firmami reklamowymi, praktyczne poznanie technik 
reklamy. 
Opiekunem jest dr Krystyna Brzozowska 
 
AIESEC 
AIESEC jest czołową, światową organizacją zarządzaną przez studentów. Jej głównym założeniem jest poszerzanie zrozumienia 
kulturowego i współpracy międzynarodowej poprzez Program Międzynarodowej Wymiany Praktyk. Umożliwiamy polskim 
firmom dostęp do młodych absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków biznesowych oraz IT z ponad 700 uczelni na całym 
świecie. Pomagamy również polskim studentom wyjechać na praktyki zagraniczne do jednego z ponad 80 krajów w których 
działa nasze stowarzyszenie. Komitet Lokalny AIESEC Politechnika Gdańska jest jednym z 22 oddziałów AIESEC Polska. 
Więcej informacji: www.aiesecpg.iq.pl   
Tel. :347-25-61 
ul.  Siedlecka 4 (budynek Bratniaka) 
 
Naukowe Koło Informatyczne 
Nowa fala zainteresowania jego działalnością spowodowana jest upowszechnieniem i rosnącą popularnością Internetu. Koło 
umożliwia poszerzanie wiedzy z tego zakresu, zdobywanie doświadczeń, a także dostarcza okazji do wymiany informacji. W 
obszar zainteresowań NKI wchodzi również szeroko pojęte zastosowanie informatyki w zarządzaniu. 
Opiekunem jest mgr inż. Adam Cholewiński 
 
Naukowe Koło Zarządzania Regionalnego 
Przedmiotem prac koła jest problematyka samorządności lokalnej i regionalnej w Polsce oraz za granicą. Koło stale współpracuje 
ze Związkiem Miast i Gmin Morskich oraz oczekuje na studentów zainteresowanych aktywną działalnością. 
Opiekunem jest dr Dariusz Waldziński 
 

IAESTE 

Działalność na terenie Trójmiasta sprowadza się do poszukiwania atrakcyjnych praktyk w firmach i instytucjach dla studentów z 
zagranicy, koordynowaniu przepływu dokumentów oraz opieki nad przyjezdnymi praktykantami w ich czasie wolnym 
(organizowanie wycieczek turystycznych po kraju). 
Więcej informacji: www.pg.gda.pl/iaeste/ 
 

AEGEE 
AEGEE EUROPEJSKIE FORUM STEDENTÓW Europejskie Forum Studentów AEGEE jest europejską interdyscyplinarną 
organizacją studencką zrzeszającą studentów różnych uczelni i kierunków. Jest to organizacja apolityczna typu non - profit, jej 
celem jest propagowanie idei współpracy europejskiej i integracja studentów z całej Europy. Działalność AEGEE jest 
wielopłaszczyznowa obejmuje m. in.: Summer Universities, konferencje, sympozja, szkolenia etc. 
Więcej informacji: http://panda.bg.univ.gda.pl/~aegee/ 
 



CEPRIM 

Zrzesza ona studentów kierunków związanych z inżynierią i zarządzaniem w przemyśle (IEM). Organizacja, mimo iż posiada 
własną nazwę, jest lokalna grupą europejskiej organizacji ESTIEM. Umożliwia nawiązanie kontaktów oraz wymianę 
doświadczeń między studentami inżynierii i zarządzania w przemyśle z całej Europy, współpracę z podobnymi organizacjami w 
Polsce jak i w innych krajach Europy. 

Więcej informacji: http://estiem.zie.pg.gda.pl/ceprim.htm 

 

 
Członek lub sympatyk koła 
lub organizacji. 
TAK.....6% 
NIE.....94% 

 
O jakich kołach słyszałeś? 
W ogóle.....5% 
AIESEC......91% 
ESTIEM/CEPRIM....18% 
Koło Reklamy.....35% 
Koło Bankowe.....7% 
Koło 
Socjologiczne....22% 
Koło 
informatyczne....14% 
Inne.....4% 

Czy jesteś zainteresowany w 
działaniem w jakimś z kół? 
TAK.....44% 
NIE.....55% 

        Dni otwarte 
 

W poniedziałek 18 marca, na terenie Politechniki Gdańskiej odbyły się Dni Otwarte tej Uczelni. Celem, jaki postawili 
sobie organizatorzy tego wydarzenia, było udostępnienie informacji uczniom szkół średnich dotyczących studiowania na PG.   

Wszystkie wydziały PG miały swoje stanowiska, na których udzielano informacji o oferowanych kierunkach i zasadach 
rekrutacji. Ponadto prezentowały się niektóre organizacje studenckie i koła naukowe. Punkt informacyjny Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii, cieszył się dużą popularnością. Czyżby kierunek, na którym studiujemy wciąż nie tracił na 
popularności? Czy nadal postrzegany jest przez licealistów jako przyszłościowy? 

Młodzi ludzie w wieku maturalnym, nie mają bliżej sprecyzowanej wizji zarysowującej ich najbliższą przyszłość. Zdają 
sobie sprawę z tego, że następstwem liceum muszą być studia. Drogę, którą pójdą dalej, wyznacza im ogólnie przyjęty w 
danym otoczeniu trend. Przyszli studenci przychodzą spłoszeni na Dni Otwarte, aby nawiązać pierwsze bezpośrednie 
kontakty z wyższą uczelnią. Część z nich ma bardzo sprecyzowane oczekiwania i zaciąga konkretnych informacji. Inni 
zbierają wyłącznie dla potrzeb gromadzenia foldery reklamowe, podania i wszystko, co jest możliwe do wzięcia na stolikach. 
Jedni podchodzą do stoiska, zachęcani własnym sensorem łakomstwa – wabią ich słodycze. Są też tacy, których przyciąga 
niczym magnez (dając ostoję spokoju o własną przyszłość) magiczne słowo „zarządzanie”. Jeszcze inni mówią, że „gdzieś w 
końcu trzeba studiować, gdy się zdaje maturę z matematyki” albo, że „łatwiej jest znaleźć pracę po zarządzaniu niż po 
studiach humanistycznych”. 

Jedynie dla stosunkowo niewielkiej grupy osób, studiowanie na naszej uczelni wiąże się z pasją, czystym zainteresowaniem 
przedmiotami ekonomicznymi, zarządzaniem, czy podstawami przedmiotów technicznych. Może jest po prostu zbyt wcześnie 
żeby określić swoje zainteresowania, a być może matura absorbuje zbyt dużą uwagę na teraźniejszości. Brak koherencji i 
ujednolicenia systemu maturalnego z systemem rekrutacyjnym, utrudnia maturzystom skupienie się na przyszłości zmuszając do 
myślenia o teraźniejszości. Stąd właśnie powstaje zniekształcony obraz współczesnego maturzysty jako człowieka już dorosłego, 
a jednak z zauważalnym brakiem zdecydowania odnośnie tego, która droga da mu największe i najlepsze szanse rozwojowe.  

Pozostaje życzyć naszym przyszłym wydziałowym kolegom jak i sobie, aby wszechstronne przedmioty, z którymi stykamy się 
(zetkniemy się) bezpośrednio na naszej Uczelni, pomogły nam stworzyć niezachwianą wizję odnośnie tego, co chcemy w życiu 
robić. Wierzmy, że nowa reforma dotycząca szkolnictwa, otworzy przed młodymi ludźmi ubiegającymi się o indeks, nowe 
możliwości prostszych rozwiązań, dotyczących pokonania drogi liceum – studia. Dzięki temu stworzy im więcej czasu na 
refleksje dotyczące ich własnej, jakże ważnej przyszłości. 

Ika 
 



 
Aż wreszcie nadchodzi czas na pierwszą sesję - oto jak drugosemestrowi 

(chyba już...) ją wspominają: 
 
Meine Refleksion about pierwsza sesja 
Otóż... 
Jeszcze na jakieś 3 tygodnie przed rozpoczęciem sesji – pierwszej w życiu – wydawało mi się, że staję przed czymś, co jest nie do 
pokonania. Ja, biedny, szary student kontra ludzie z dziesięcioma tytułami przed nazwiskiem. „Zjedzą mnie na wstępie” – 
myślałem. Jednak nie taka sesja straszna, jak ją malują. Okazało się, że przy pewnym nakładzie pracy, tzn. nauki, można zaliczyć 
wszystko (nawet na luzie) i to w pierwszych terminach. Generalnie, po fakcie wszystko wydaje się normalne a nawet proste. 
Przyznaję jednak, ze nerwów i stresu było trochę (a nawet więcej niż trochę). Najgorsze jest oczekiwanie na wyrok (tzn. wyniki 
egzaminów). Co do nich właśnie to warto wspomnieć, ze najważniejszy jakby nie było egzamin z MAKROEKONIMII odznaczał 
się wysokim profesjonalizmem, zwłaszcza jeśli chodzi o cześć ustną u prof. Dominiaka. Z MATEMATYKĄ było różnie. Już sam 
fakt, że połowa roku nie pisała egzaminu w I-szym terminie był dużym zaskoczeniem(?!). Jednak i wśród zdających nie obyło się 
bez porażek, nawet z powodu... niezaznaczeni numeru grupy na pracy(!). Pozostałe dwa egzaminy nie należały do 
najstraszniejszych. STATYSTYKA statystycznie wypadła nienajgorzej a egzamin FIZYKI chyba większości kojarzyć się będzie 
jako „Zjednoczone Siły Studenckiej Nacji”. 
Podsumowując zatem pierwsza sesję w życiu, dochodzę do wniosku, ze nie jest tak najgorzej, jeśli się trochę do nauki przyłożyć. 
Najgorsze jest to, ze te „trochę” przychodzi chyba każdemu studentowi z ogromnym trudem. Nic więc dziwnego, ze dla 
niektórych sesja się jeszcze nie skończyła. A w perspektywie kolejna – mechanika, mikroekonomia, matematyka... 
Niekończąca się opowieść... 
 
 

g.anonim 



 
 
Tydzień z życia studenta - ciąg dalszy 
 

Dobra, teraz trzeba się spakować.  Zaraz, zaraz co ja dzisiaj mam... Prołdżekt, marketing... Aaaa, nieważne. Te wszystkie zeszyty wyglądają 
tak samo. Chwilunia za 7 minut mam kolejkę!!! Pruję ile fabryka dała.  Już widzę tego żółto-niebieskiego potwora. Jeszcze chwilka. Słyszę 
złowieszcze: „Bzzzzzz”.  Motyla noga!!! A niech to chudy byk...!!! Uciekła mi. No, nic. Za chwilę będzie nowa. 

Siedzę sobie wygodnie w SKM. Mam dużo miejsca. Oooo, jakiś facio siada naprzeciwko. Nie wiem skąd to ”uczucie” ale wydaje mi się, że 
na śniadanko wcinał czosnek....... i chyba jeszcze szczypiorek albo cebulę.  A co to za wstrząsy? Rany julek!!! Jaki gościu! On chyba musi ważyć 
z 300 kg. Żeby tylko nie usiadł obok mnie. Proszę, proszę, proszę!! Zatrzymał się koło mojego siedzenia. I siadaaaaaa! Siedzi tylko na jednym 
pośladku. Dosuwa się. Aarghk!! Sadło mnie zalewa. Tonę!  

Po ponad godzinnej torturze, w końcu dotarłem na Politechnikę. Śmigam na zajęcia. Ale niestety – spóźnienie. I za karę – nieobecność.  No 
cóż, zdarza się. Przy komputerze pomogłem trochę Frani i Stefanii, za to zaprosiły mnie na piwko po zajęciach (bosko :o))) 

Po lekcjach wypiliśmy parę browarków. W świetnym humorku udałem się na kolejkę.  
Po paru minutach mój pęcherz zaczął dawać o sobie znać, ale próbowałem jakoś wytrzymać. W okolicach Sopotu napięcie było nie do zniesienia, 
mówiłem sobie: „Stary, musisz być silny. Musisz być panem samego siebie. To twój umysł rządzi twoim ciałem, a nie na odwrót.”   
 M.S 
cdn (w następnym numerze) 
 
Gdzie mieszkasz? 
Akademik........60% 
Stancja.............33% 
U rodziny..........5% 
Własne 
mieszkanie........2% 
Ile cię kosztuje 
miesięczne wynajęcię ( 
akademik, stancja..) w 
zł 
Do 150...........2% 
150-200..........19% 
220-280............45% 
280-340.............16% 
340-400..............12% 
Ponad 400..........4% 
Koszt miesięcznych 
podróży komunikacją 
miejską na uczelnię 
Nie dotyczy..........54% 
Do 
10zł..................2% 
10-
20......................
..11% 
Ponad 
20..................29% 
Jak przygotowujesz sobie 
obiady? 
Bar szybkiej 
obsługi........10% 
Stołowka.......7% 
Sam 
przygotowuję..........65
% 
Przywożę z 
domu........14% 
Inne.........4% 

Ile wydajesz miesięcznie 
na żywienie? 
Do 100 zł........4% 
100-200 ............24% 
200-300............40% 
300-400............21% 
400-500............9% 
Ponad 500........2% 
Ile wydajesz na pomoce 
naukowe? 
Do 50 zł............22% 
50-
100................26% 
100-
150...............21% 
150-
200...............21% 
Ponad 200...........8% 
 
Jak często jeździsz do 
domu? 
Częściej niż raz na 
tydzień....1% 
Raz na 
tydzień............12% 
Raz na 2 
tyg...............36% 
Raz na 
mies................44% 
Rzadziej................
....7% 
Ile kosztuje cię podróż 
w obie strony? 
Do 20zł........4% 
10-20...........14% 
20-30............23% 
30-40.............18% 
40-50..............15% 
Ponad 50.........26% 

Czy posiadasz własny 
samochód 
TAK........3% 
NIE..........97% 
Ile pieniędzy 
otrzymujesz miesiecznie 
od rodziców ( 
opiekunów)? 
Nic..........14% 
Do 200zł.........10% 
200-400...........19% 
400-600............25% 
600-800............21% 
800-1000..........7% 
Ponad 1000......3% 
Czy otrzymujesz 
pieniądze z kredytu 
studenckiego? 
TAK.....18% 
NIE.......82% 
Dlaczego nie otrzymujesz 
kredytu? 
Nie dotyczy..........33% 
Nie spełniam 
warunków.........15% 
Mam problemy z 
gwarantami......7% 
Nie mam takiej potrzby i 
nie interesow. się 
kredytem.........43%  
Dochody w czasie studiów 
( miesięcznie) 
Nie pracuję..........72% 
Do100zł.............10% 
100-200...............4% 
200-400...............4% 
400-600...............3% 
600-1000..............4% 
Ponad 1000..........1% 



 
Studencka Agencja Radiowa znowu nadaje! 

19 marca 2002 roku o godz. 14.00 zaczęła ponownie tętnić życiem na Politechnice Gdańskiej Studencka Agencja 
Radiowa (SAR)! Oficjalnego otwarcia SARu dokonał J.M. Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Aleksander Kołodziejczyk. 
Wśród przybyłych dostojnych gości nie zabrakło ścisłego kierownictwa uczelni, nauczycieli akademickich oraz dawnych  

„SARowców”.  

SAR jest organizacją studencką działającą przy PG pragnącą, nawiązując do dawnych tradycji, stworzyć miejsce 
promocji kultury studenckiej inspirujące działania twórcze.  

Można u nas posłuchać muzyki często nie prezentowanej w radiach publicznych. Prezentujemy audycje autorskie, informujemy o 
życiu akademickim i kulturalnym Trójmiasta. 
Na spotkania redakcji przychodzą nie tylko „ zapaleni radiowcy”, ale także ludzie pragnący tworzyć inne formy prezentacji tj. 
obraz, plakat czy zdjęcie.  
Jak nas posłuchać? Zapraszamy na stronę internetową: www.sar.pg.gda.pl. Znajdziecie tam kontakt do nas oraz wiele ciekawych 
informacji. 

    Tomasz Klajbor 
 
ECTS, KREDYT, „IMPREZY, PIWO, BLOND PIĘKNOŚCI, HAZARD…I AIESEC” 
Ad vocem artykułu „Co to jest ECTS ?” 
 
Stypendia zagraniczne…jednak są – nie dla wybranych, ale dla chętnych!!! 
 
Drodzy studenci ! 

Nie jest prawdą, co twierdzi Kasiorek w numerze marcowym gazetki studentów WZiE. Autorka artykułu wykazała się 
naprawdę bardzo dużym dyletanctwem – otóż praktyki ze stypendiami zagranicznymi i systemem ECTS mają mało wspólnego. 
Wyjaśniam: praktyki są zawodowe, natomiast stypendium jest wtedy, gdy studiuje się semestr lub dwa na innej uczelni, 
najczęściej za granicą (zachodnią). 
Takie stypendia SĄ – podobnie jak w latach poprzednich studenci wyjeżdżali do Stralsundu (Niemcy) i  Lille (Francja), słyszałem 
też o Bambergu… 

Właśnie – te stypendia są dla tych, którzy się tym interesują (tj. „mają największą motywację”), dobrze się uczą („dobre 
wyniki w nauce”), angażują się w sprawy studenckie (mogą być koła naukowe, współpraca z WRS - em itp.). 

Dalej padło stwierdzenie – „oferty praktyk na uczelni są z dopiskiem: >>dotyczy wszystkich wydziałów PG z wyjątkiem 
ZiE<<”. Dziwi was to ? Wyobrażacie sobie, żeby managerem robotników był obcokrajowiec, który średnio zna dany język ? Bo 
inżynier – projektant może porozumiewać się półsłówkami, ale kierownik ? Natomiast oferty pracy za granicą dla managerów 
(których jest z resztą nadmiar - managerów, niestety, nie praktyk) znajdziecie w serwisach internetowych. 

Co do pytań o stypendia zagraniczne…w dni robocze w biurze Samorządu Studentów PG przez godzinę dyżuruje jeden 
członek komisji ds. kontaktów zagranicznych, lepiej tam „zasięgnąć języka” niż „napisać do Kasi”…A jak kogoś „najdzie” na 
pisanie…może do mnie – pawel.krzyzak@ds.pg.gda.pl -  chętnie wyjaśnię wszelkie zawiłości. 
 
Pozdrawiam  
 Paweł S. Krzyżak – członek komisji kontaktów zagranicznych SSPG 
 
PS. Kasiorku – podoba mi się stwierdzenie – „po imprezie tramwaje w Gdańsku biednemu studentowi uciekają” – mi zwykle 
uciekają nocne autobusy – coś w tym jest! ☺ 
 
 
 
 
Mamy nowych doktorów !!! 
Coraz więcej asystentów na naszym Wydziale otrzymuje tytuł doktora (i to nie Honoris Causa)…ale co to znaczy dla studenta? 

1) Nasz wydział powędruje w górę w rankingach wydziałów zarządzania  
2) Świeża krew – będziemy mieli nowych wykładowców ze świeżym zapasem sił do egzaminowania (i wymagania 

wiedzy) od studentów  
3) Potrzeba będzie nowych asystentów… z piątego roku, albo z Uniwersytetu (osobiście wolę mieć ćwiczenia z byłym ☺ 

kolegą (koleżanką) niż z „gwiazdą” po „niezwykle wyczerpujących” studiach na UG. Tu podpadnę na pewno tym 
asystentom, którzy pochodzą z UG… ale akurat takie szczęście miał wydział, że w znakomitej większości są świetni i 
niczym nie ustępują naszym absolwentom (a może są nawet lepsi, niestety ) 

 
 



 
Chcielibyśmy przedstawić naszym czytelnikom nową, mało znaną studentom PG jadłodajnię-„Bar u Józefa". Znajduje się on 

przy ulicy Miszewskiego 12/13(z prawej strony Szkoły Hotelarstwa i Turystyki). W jej ofercie jest szeroka gama dań obiadowych 
(również na wynos!!!). Do tego jeszcze niskie ceny, miła obsługa i przyjazny kolorowy wystrój...!!! 

Bar otwarty jest przez 7 dni w tygodniu w godz. 8-16.30. 
Istnieje możliwość wynajęcia baru na dowolne imprezy. 
 
 
 
 
Jak pracujesz? 
Nie dotyczy............74% 
Korepetycje.............5% 
W sklepie...................1% 
Drobne prace Technoservisu........6% 
Na umowę-zlecenie..........15% 
Na umowęo pracę..........2% 

 
Ile łącznie otrzymujesz stypendium 
(naukowe + socjalne)? 
Nic..............46% 
Do 100zł.........15% 
100-200...........12% 
200-300............15% 
400-500...........8% 
500-800..........3% 
Ponad 800........0% 

 
 
 
 
Dyplom lekko, łatwo i przyjemnie 
czyli jak wybrać promotora pracy inżynierskiej 

Po kilku latach dość przyjemnego – żeby nie powiedzieć, beztroskiego – studiowania na Wydziale ZiE przychodzi nagle chwila, kiedy trzeba 
podjąć życiową decyzję: gdzie pisać pracę dyplomową? Zazwyczaj kierujemy się wtedy tematami, jakie realizują katedry i – głównie – osobą 
przyszłego promotora Możliwe przedmioty i promotorzy są dostępne na stronach wydziałowych (http://www.zie.pg.gda.pl/kat_dyp.html). Tutaj 
więc znajdziecie garść uwag z przeszłości. 

Katedra Inżynierii Systemów Produkcji ściąga do siebie od lat połowę całego roku przyszłych inżynierów. Chętnych dzielą pomiędzy siebie 
zaledwie trzy osoby, które każdy poznał studiując organizację (przygotowania) produkcji. Tylko pani kierownik Katedry pozostaje często bez 
dyplomantów (choć każdy przeszedł przez badania operacyjne). Na otarcie łez musi starczyć kilka recenzji. 

Kolejna duża część studentów stopnia inżynierskiego zapisuje się na dyplom do Zakładu Ergonomii i Eksploatacji Systemów 
Technicznych. I tutaj dominują dwaj poznani poprzez wcześniejsze przedmioty prowadzący (organizacja stanowisk pracy i zarządzanie 
przedsięwzięciami). Czasem kilka osób zdecyduje się na skok w nieznane – dyplom z jakości użytkowej systemów informacyjnych. I w końcu 
kierownik Zakładu może liczyć tylko na parę osób (czytaj: dwie) – ach! te zachęcające wykłady z PEOT. 

Na koniec rzut oka na Katedrę Zarządzania i Technik Informatycznych (do niedawna połączona z Katedrą Marketingu). Tu do 
poszczególnych promotorów trafiają 2-3 osoby. Tak jest w przypadku prowadzącego wykłady z przedsiębiorczości gospodarczej i samorządów 
(uwaga praktyczna: często trudno umówić się z nim na konsultacje), czy modelowania symulacyjnego, który to przedmiot jest dopiero na stopniu 
magisterskim. Zdarzają się nawet tacy, którzy chcą pisać dyplom u prowadzącego podstawy zarządzania. Nie żebym komuś bronił, ale się dziwię. 

Z mojego doświadczenia wynika, że podejmując decyzję o pisaniu pracy dyplomowej powinno się wybrać interesujący temat, który można 
zrealizować u życzliwego promotora, najlepiej wraz paroma innymi osobami. Oczywiście wszystko to może nie wystarczyć, jeśli nie znajdzie się 
chętnej do współpracy firmy, ale to już zupełnie inna historia    CzAd 

 
 



 

OGÓLNOUCZELNIANE FORUM KÓŁ I ORGANIZACJI STUDENCKICH 
10-11 KWIECIEŃ 2002 

 
KOŁA STUDENCKIE 

•NAUKOWE KOŁO SOCJOLOGICZNE 
•STUDENCKIE KOŁO REKLAMY 
•MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO NAUKOWE „EKOLOGIA BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA” 
•MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW PG DEC@TUG 
•KOŁO STUDENTÓW BIOTECHNOLOGII 
•STUDENCKIE KOŁO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 
•KOŁO NAUKOWE MECHANIKI BUDOWLI I TEORII KONSTRUKCJI 
•KOŁO NAUKOWE „MECHANIK” 
•MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO NAUKOWE TECHNOLOGII INTERNETOWYCH  
„WEBSER” 

•NAUKOWE KOŁO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO  
•KOŁO NAUKOWE ”KORAB” 

ORGANIZACJE STUDENCKIE 
• STUDENCKA AGENCJA RADIOWA  
• CEPRIM/ESTIEM 
• AEGEE –EUROPEJSKIE FORUM STEDENTÓW 
• AIESEC POLSKA KOMITET LOKALNY POLITECHNIKA GDAŃSKA 
• NAUKOWO – TURYSTYCZNY KLUB STUDENTÓW ARCHITEKTURY „TXA” 
• AKADEMICKI KLUB KADRY „GDAKK” 
• STUDENCKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH 
• STUDENCKI KLUB TURYSTYCZNY „FIFY” 
• AKADEMICKI KLUB TURYSTYKI KOLARSKIEJ „ANTYMOTO” 
• AKADEMICKI KLUB WSPINACZKOWY 
• AKADEMICKI KLUB MORSKI 
• STUDENCKI KLUB KAJAKOWY „MORZKULC” 
• KLUB STUDENCKI „POMORANIA” 
• STUDENCKI KLUB TAŃCA „POD KWADRATEM”  
• „gaZIEta” GAZETKA STUDENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I EKONOMII 
• AKADEMICKI KLUB TANECZNY ”CONTRA” 
 

P l a n  f o r u m 
10-11 kwiecień w godz. 10.00-14.00 -  stoiska kół i organizacji w holu przed Biblioteką Główną, w  

przerwach prezentacje  
 
 10 kwiecień :  
10.00 –  Przemówienie Pani Prorektor ds. Kształcenia Dr hab. inż. Alicji Konczakowskiej prof. nadzw. PG – otwarcie Forum (Hol przed BG) 
14.00 – poczęstunek dla Rektorów, Dziekanów, opiekunów kół oraz członków kół i   organizacji (Klub PG) 
 11 kwiecień : 
9.30 – rozpoczęcie prezentacji multimedialnych w sali 300 GG 
14.00 – zamknięcie Forum 
21.00 – impreza w Klubie HI-FI (tu też będzie można porozmawiać z członkami kół i organizacji) 
 

W czasie Forum Studencka Agencja Radiowa – SAR będzie się opiekować naszymi  studentami 
pragnącymi rozwijać swoje zainteresowania. W programie min.: muzyka SARu  przy stoiskach w holu 
przed BG, audycja na żywo, wywiady z przedstawicielami organizacji i gośćmi. 
 
Patroni medialni : www.sar.pg.gda.pl 

    www.szpieg.gda.pl 
 
Organizatorzy: Wydziałowa Rada Studentów WZiE 

  Studenckie Koło Reklamy  
      Kasia Majchrzak 



Disco Polo  
 
Wraz z fachową analizą tekstu 
 

Niebieskie oczy miała 
A potem wyjechała 
 
La la la la la la la 
La la la la la la la la 
Tak tak tak tak tak tak 
Nie nie nie nie nie nie 
Zdradziła zdradziła 

MNIE 
 
I nic mi nie zostało 
Zacząłem pić kakao 
 
La la la la la la la 
La la la la la la la la 
Tak tak tak tak tak tak 
Nie nie nie nie nie nie 
Zdradziła zdradziła 

MNIE 
 
W brzuchu jej coś 

siedziało 
Cztery odnóża miało 
 
La la la la la la la 
La la la la la la la la 
Tak tak tak tak tak tak 
Nie nie nie nie nie nie 
Zdradziła zdradziła 

MNIE 
 

Podmiot liryczny – dokładnie JA liryczne – jest w stanie załamania nerwowego. Często powtarzające się 
słowa ‘la la la…’ świadczą o emigracji wewnętrznej, zadumaniu, romantycznym roztargnieniu, co nasze JA 
liryczne potwierdza brakiem zdecydowanego stosunku do sprawy (‘tak tak… nie nie’). Bohater wiersza nie 
wie, czy ma ów rozdział swojego życia zamknąć za sobą: ‘zdradziła mnie…tak tak’, chce zapomnieć, zły i 
buńczuczny, ale nie potrafi zrozumieć. Chce, lecz nie może pogodzić się z tą myślą (‘nie nie…’). Bohater 
niczym rozdarta sosna – widać tu nawiązanie do poezji Młodej Polski, modernistyczno – hedonistyczne 
podejście do życia. K. Przerwa-Tetmajer jest wyraźną inspiracją. Symbol rozdartej sosny odzwierciedla 
rozdarcie wewnętrzne naszego JA lirycznego. Nawiązanie do poezji Młodej Polski widać również w drugiej 
strofie. Bohater wiersza topi swoje żale w używkach. Co prawda, nie wspomina o nirwanie czy alkoholu, 
lecz stara się zapomnieć o ukochanej przez zatopienie się w innej pasji – jest nią picie kakao. Nasz bohater 
jest nowoczesny, prowadzi ekologiczny tryb życia, dlatego woli zdrowe, pełne energii i białka kakao od 
destruktywnego alkoholu. Ukochana naszego bohatera powróciła, lecz nie zmieniło to nastroju podmiotu 
lirycznego. Wciąż próbuje pamiętać, co ona mu zrobiła (‘zdradziła mnie… tak tak…’), lecz nie może się z 
tym pogodzić (‘nie nie…’). Bohater jednak zaobserwował zmiany w wyglądzie swojej lubej, najwyraźniej 
nie za bardzo wie, czym jest czteroodnóżowa nowość w brzuchu lubej. Wie natomiast jedno: że jego luba go 
zdradziła. 

Co można natomiast powiedzieć o samym podmiocie lirycznym? Jest na pewno amatorem blondynek, 
ponieważ w 98% osoby posiadające niebieską barwę tęczówek (‘niebieskie oczy miała’), mają również 
blond włosy. Jest to oczywisty wynik genetycznego dziedziczenia pigmentu. Jego brak decyduje o jasności 
cery, włosów oraz oczu. Jego ukochana natomiast najwyraźniej jest blondynką, która nie znalazła w 
ramionach naszego JA lirycznego ujścia dla swojego temperamentu, mimo że żywi do niego ogromne 
uczucie. Potwierdzenie powyższego znajdujemy w słowach: ‘a kiedy powróciła do domu moja miła’. 
Wróciła w stanie błogosławionym, co świadczy, że niczym bohaterka „Stu lat samotności” G.G. Marqueza – 
niezrozumiana, niedopieszczona, spragniona fizycznych czułości – uciekła od naszego bohatera, by znaleźć 
to właśnie, czego szukała. Jednak nie zapomniała o ogromnych pokładach miłości (myślę, że nie będzie 
nadinterpretacją, jeśli dodam, że platonicznej) do swego ukochanego i wróciła do niego, wiedząc, że ten 
dobry człowiek ją zrozumie i wybaczy. O ile oczywiście zrozumie, skąd się wziął jej odmienny stan. 

Mamy do czynienia z pięknym tekstem, głęboko zarysowana, skomplikowana sylwetka psychologiczna 
naszych bohaterów. On cierpi, bo został zdradzony – ale nie może się z tym pogodzić. Wciąż kocha swoją 
lubą. Ona – szukająca czegoś więcej niż jej nasze JA liryczne może dać. Niczym Jagna z Reymontowskich 
„Chłopów”… Autor tekstu niezaprzeczalnie musiał długo prowadzić analizę archetypów dla swoich 
bohaterów. Wzruszający, pełen nawiązań do klasyki literatury tekst! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Droga Pani XXX 
      Wreszcie. Wreszcie nadeszła. Wreszcie nadeszła Wiosna. Nie wiem jak Pani, ale ja się z tej przyczyny niezmiernie cieszę. Bo 
jak mawiał przecież nasz poeta Tuwim (wierszyk zapisano pod jakże adekwatnym tytułem „Wiosna”): „Serce pęcznieje, 
nabrzmiewa, wesele musuje w ciele, można oszaleć z radości, o moi przyjaciele”...I chociaż aura może nie koniecznie świadczy o 
tym, że zmieniła się nam pora roku( i to bynajmniej nie na zimę!), to przecież samo to, że przekroczona została ta magiczna, bądź 
co bądź, data 21.03 powinno nastrajać co najmniej pozytywnie...Tym bardziej, że świąteczna przerwa mogła odcisnąć się niestety 
niekorzystnie na potocznie zwanych kilogramach( ach te babki, mazurki i serniczki...). A im cieplej, tym większe 
prawdopodobieństwo, że zestaw: centymetr + aerobik( to opcjonalnie) + dieta pójdzie w ruch...Ale co tam, przecież wiosna 
przyszła! 
Serdecznie pozdrawiam 
AnkaT      
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