
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga!!! Konkurs z nagrodami!!!
Obejrzałeś ostatnio ciekawy film? Przeczytałeś 
książkę, która Cię zaintrygowała? Słuchałeś 
muzyki, która Cię zaskoczyła? 
 
Napisz ciekawą recenzję – liczy się przede 
wszystkim Twoje zdanie! 
 
Na zwycięzcę czekają nagrody rzeczowe! Recenzja 
ukaże się również na łamach gaZiEty! 
Prace przysyłajcie na adres: gazieta@wp.pl
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ZAJĘCIA   WAKACJE SESJA 
02.10 - 31.10.02 01.11 - 03.11.02 Podstawowa 
04.11 - 10.11.02 11.11.02   29.01 - 11.02.03
12.11 - 22.11.02 23.12 - 02.01.03 Poprawkowa 
03.01 - 28.01.03 19.02 - 23.02.03 12.02 - 18.02.03

• ul. Traugutta 79 
• Pięter: 5 
• Audytoria: 2 (150 i  210 osób) 
• Sale dydaktyczne: 13 (8 o pow. 38m2                                           

dla 32 osób każda, 2 po 45m2 dla 36                                      
osób, 3 po 77m2 dla 64 osób) 

• Windy:2 
• Laboratorium komputerowe 
• filia nr 9 Biblioteki Głównej PG  
• Bufet, szatnia, parking podziemny  
• Pow. zabudowy: 1697,6m 
• Pow. ogółem: 7790,3m 
• W budynku jednorazowo (w tym                                         

samym czasie) może znajdować                                                   
się 890 studentów 

STAŁO SIĘ 
FAKTEM: 
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Wydziału 

Zarządzania
I 

Ekonomii!!! 

Tytułem wstępu...
 

Witajcie, witajcie, 
witajcie!!! Oto przed Wami 
piąty numer „gaZiEty”. 
Niewtajemniczonych, czyli 
tych wszystkich, którzy 
zaczynają dopiero przygodę 
na WZiE, zawiadamiam, iż 
mają właśnie przed sobą 
kolejny już numer gazetki 
wydziałowej. 

Wakacje się skończyły 
(cóż, trzeba jednak 
powiedzieć to głośno 
przywyknąć do tego). Ażeby 
jednak szok nie był dla Was 
taki duży, na łamach naszej 
gazetki będziecie mogli 
znaleźć kilka wspomnień tych 
letnich, słonecznych dni. 
Jednym słowem jeszcze raz 
spojrzymy okiem na wakacje i 
zobaczymy, co takiego 
ciekawego one nam 
przyniosły; podróże 
zagraniczne, wojaże po 
Polsce...  

W tym numerze nie 
zabraknie również kolejnej 
części przewodnika po 
wydziałowych przedmiotach, 
paru ciekawych informacji o 
konkursach, oraz bliskich 
spotkań z przyrodą, czyli 
opowieści o pewnych 
perypetiach miłosnych...  

Nowy Rok Akademicki, 
NOWY BUDYNEK, nowe 
plany, obowiązki, 
oczekiwania, przyjaźnie... 
Zatem Kochani – szable w 
dłoń, głowa do góry i do 
boju!!! 

AniaT 

str. 



 

Czy wiesz, że...  
...czyli przeczytaj uważnie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Poradnik 
pierwszaka 
 
Witaj w naszym 
gronie, niedawno 
jeszcze zwykły 
człowieku, a teraz 
studencie!!! 
 

Tak, tak to nowy etap w 
życiu, poważnie brzmi, ale 
jak się okazuje nie jest tak 
strasznie, zapewniam☺. 
Jako tzw. „żak” będziesz 
początkowo poruszał się po 
omacku i niepewnie, co jest 
zupełnie normalne- nie 
zawsze spotkasz się z 
wyrozumiałością i 
sympatią, ale to po prostu 
życie... 
Sam musisz załatwić sobie 
wszystko i dopytać się o 
lepszych wykładowców, 
ułożyć korzystny plan 
zajęć, wydrzeć książki z 
biblioteki, czy księgarni, 

załatwić stypendium,
akademik. Czasem zależy 
to od tego, kto szybciej i 
mocniej dopcha się do 
wykładowcy czy 
dziekanatu.  A propos 
dziekanatu bardzo dobrze 
jest nawiązać przyjazny 
kontakt z paniami tam 
pracującymi, 
niejednokrotnie to właśnie 
one one ratują nas z 
najcięższych opresji. Jak to 
załatwisz, zależy od Ciebie. 
Na pierwszy rzut oka jest 
tego dużo, ale można to 
sobie poukładać. 
Trochę faktów: 
przesiedzisz wiele godzin 
na wykładach, 
ćwiczeniach, laborkach itp. 
Prawdopodobnie niejeden 
raz zdarzy Ci się zasnąć na 
zajęciach (zorientujesz się 
zatem, że nie wszystkie 
przedmioty mogą być 
ciekawe). Dużo teorii,  

czasem gadanie o niczym, 
a tej najciekawszej części 
poświęca się nierzadko 
zbyt mało czasu. 
Rozczarowany? Głowa do 
góry ☺ początki są 
najtrudniejsze, co oznacza, 
że im dalej tym łatwiej, a 
im łatwiej tym bardziej 
interesująco, a zatem 
jakkolwiek może na razie 
nie jesteś zadowolony za 
jakiś czas to się zmieni. 
Przed Tobą pierwsza sesja 
– wbrew wszelkim 
pogłoskom, niestety to 
prawda. Na początku to 
trochę przeraża. Jak tego 
wszystkiego się nauczyć?
Dobra rada: przynajmniej 
na początku ucz się 
systematycznie! Na 
„dłuższą metę” jednak, nie 
tylko o systematyczność 
chodzi... Chcąc osiągnąć 
sukces powinieneś 
pamiętać, że musisz 
zwrócić na siebie uwagę  

Twoich wykładowców. Nie 
osiągniesz tego, samą tylko 
wytrwałą i ciężką  pracą, 
lepiej „spróbuj się trochę 
zareklamować, wyróżnić z 
tłumu”. Bardzo ważne są 
też informacje od 
studentów z roku wyżej -
przydadzą się na pewno! Z 
czasem będziesz wiedzieć, 
na co przeznaczyć Twój 
jakże cenny czas, a co 
pominąć, a co 
najważniejsze (choć 
niekoniecznie - zależne od 
rodzaju ambicji) w indeksie 
pojawiać się będą kolejne 
piąteczki!!! 
CZAS STUDIÓW 
TRZEBA 
WYKORZYSTAĆ DO 
MAXIMUM -
OCZYWIŚCIE Z 
POŻYTKIEM DLA 
SIEBIE. 
 

Ania Marcinkowska

ZARZĄDZANIE Z UZ 
„PODBIJA” COTTBUS 
 

Całkiem „przypadkowo” wśród 
mych wakacyjnych wojaży znalazła 
się Zielona Góra! Dla mniej 
zorientowanych dodam, że 
miejscowość znajduje się w woj. 
lubuskim Ulokowany został tutaj 
poczciwy Uniwersytet Zielonogórski, 
powstały już prawie dwa lata temu z 
połączenia dwóch tamtejszych szkół 
wyższych - Politechniki i WSP. Dzięki 
pewnej bardzo miłej osóbce, 
chciałabym ujawnić, oczywiście dla 
zainteresowanych, w jaki sposób 
zielonogórscy studenci mają szansę 
wyjazdu na stypendia zagraniczne. W 
tym celu przeprowadziłam krótki 
wywiad ze studentką UZ ( 4 rok 
Zarządzania i Marketingu), która już 
pod koniec września wyjeżdża do 
Cottbus: 
gaZiEta: W jaki sposób dowiedziałaś 
się o stypendium, na które 
wyjeżdżasz? 
Anka J. :   Nic trudniejszego jak 
wypatrzyć ogłoszenie na tablicy, 
oczywiście uczelnianej! Jest to 
Program Socrates/Erasmus 
Jakie kryteria musiałaś spełnić żeby 
zakwalifikować się do programu? 
Przede wszystkim trzeba być 

studentem, mieć polskie obywatelstwo 
i być co najmniej na II roku studiów. 
Poza tym musiałam mieć wysoką 
średnią ocen. Liczy się również 
zaangażowanie studenta w życie 
uczelni. W moim przypadku (gdyż 
krajem, do którego wyjeżdżam są 
Niemcy) liczył się bardzo certyfikat, 
który udało mi się zdobyć. Oprócz 
tego pisanie - listy motywacyjne, wiza, 
konta w banku, pieniądze itd. Wydaje 
się proste, ale dużo biegania, 
załatwiania... 
Czy dużo osób wyjeżdża  w tym 
roku? 
Niestety tylko 4. Kiedyś stypendystów 
było więcej gdyż było większe 
dofinansowanie. Obecnie UE 
zmniejsza granty przyznawane 
studentom. 
A dlaczego akurat Cottbus? 
Każdy wydział ma przydzielone 
uczelnie partnerskie, które mają 
podpisane porozumienia w ramach 
programu SOCRATES. W tym roku w 
drodze losowania traf chciał, że 
jedziemy do Cottbus. 
Czy wiesz już jakie przedmioty 
będziesz miała na uczelni 
niemieckiej? 
Tak i bardzo się tego boję,  bo 
przecież wszystko będzie w obcym 
języku, w dodatku specjalistycznym -
szlifuję teraz słówka.. 

A co do przedmiotów, należy zaliczyć 
obowiązkowo: Systemy zarządzania, 
organizacje, ekonomię, marketing. 
Wszystko to będzie liczyło się po 
powrocie do  Polski. 
Czy niemiecka uczelnia zapewnia 
jakieś dodatkowe zajęcia? 
Oczywiście, ale mało kto z 
obcokrajowców ma na to czas. Do 
wyboru są: jazda  konna, tenis, basen, 
różne kursy językowe... 
Dziękuję za rozmowę 
Dziękuję również. 
 

Wracając do moich debiutanckich 
rozważań, czy wiecie, że tylko 1 
student ZiM, UZ wśród  
20 zapytanych słyszał o ZiE? (!!!!!!!) 
Odpowiedź generalnie wyglądała 
następująco: „Nie, ale słyszałam/em o 
Ekonomice Przedsiębiorstw.”  

Jeżeli jesteście ciekawi jak 
wygląda życie na ZiM-ie, zobaczyć co 
to takiego i dowiedzieć się czegoś o 
tych dziwnych, ekscentrycznych 
ludziach ( przykład: mężczyzna w 
koszulce z drutu wykonanej 
własnoręcznie lub profesor 
spóźniający się na egzamin 3 godziny, 
bagatelka bez pytań...), podrzucajcie 
pytania, macie 101% gwarancji na 
świeże informacje z UZ. Pozdrawiam. 
 

Beta
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PODRRÓŻE... 
KSZTAŁCĄ 
 
 

Znowu razem... Minęło trochę 
czasu od naszego ostatniego 
spotkania, ale wiadomo... każdy 
ma prawo do odrobiny luksusu, 
jakim niezaprzeczalnie są wakacje. 
I odnośnie ich właśnie chcę Wam 
dziś coś opowiedzieć. 

Większość z Nas (braci 
studenckiej) miała z pewnością 
okazję odwiedzenia akademików. 
(Nie zastanawiamy się teraz w 
jakim celu... ;-) , ponieważ nie to 
jest istotą naszych rozważań.) 
Fakty są takie, iż rzeczywiście 
prawie każdy był chociaż raz w tak 
zwanym Domu Studenckim. I jakie 
wrażenia? Chyba nie muszę pytać. 
Jakieś są na pewno. Ale nie 
poruszając tematu standardu 
owych siedzib, chcę napomknąć o 
regułach w nich panujących i 
personelu doglądającym obiektu.  
Powszechnie wiadomo, że w 
czasie wakacji, akademiki 
przyjmują formę hotelików. Tanich 
(to zależy gdzie...), przytulnych i 
nie zaskakujących niczym 
studentów, którzy przecież wiedzą 
to i owo o warunkach panujących 
w środku. A jednak czasem można 
się zdziwić...  
I teraz nadszedł czas na przejście 
do sedna sprawy.  
W te wakacje miałam okazję do 
„zwiedzenia” paru akademików. 
(Student zawsze biedny, a gdzieś 
mieszkać trzeba.) Nie różniły się 
one niczym szczególnym od 
naszych Trójmiejskich, lecz w 
pewnym mieście X moje zdanie o 
akademikach uległo radykalnej 
zmianie. 

Po zakwaterowaniu się  razem z 
koleżanką w DS, rozpakowaniu 
manatek i skontaktowaniu się ze 
znajomymi, do których 
przyjechałyśmy, postanowiłyśmy 
wyskoczyć na imprezę do 
pobliskiego klubu. Wychodząc z 

 
akademika, powiedziałyśmy 
grzecznie „dobranoc” pani 
portierce, ale w odpowiedzi 
usłyszałyśmy pytanie z pretensjami 
w głosie. „Panienki wychodzą? 
Akademik zamykamy o 22.00 a 
otwieramy o 6 rano.” Hm... troszkę 
się zdziwiłyśmy, bo przecież były 
wakacje i w ogóle. Spytałyśmy 
panią czy mogłaby nas wpuścić, bo 
chciałyśmy z koleżankami pójść 
potańczyć. Kazano nam wrócić o 
3. I ani minuty spóźnienia, bo „to 
jest porządny akademik i porządni 
ludzie tu mieszkają” i „jak to 
możliwe, że 2 młode panny po 
nocach się gdzieś włóczą....” Nie 
wiem, co pani szanowna miała na 
myśli, ale nic chyba w tym złego, 
ze młody człowiek chce się trochę 
pobawić. (Ale ja pewnie się nie 
znam...) Pani portierka, zapytana 
przez nas czy będzie spać, z 
oburzeniem stwierdziła, że ma inne 
obowiązki, lecz otwierając nam 
drzwi o 3 rano wyglądała na 
mocno zaspaną... ale to pewnie był 
przypadek, a poza tym źle widzę... 
Szanowna pani nie pozostała nam 
dłużna i o 6 rano zrobiła nam 
pobudkę waleniem do drzwi (bo 
nie sposób nazwać tego 
pukaniem). Gdy ledwo żywe 
otworzyłyśmy, ze złośliwym 
uśmiechem stwierdziła, że 
pomyliła pokoje... Jakie to miłe, 
prawda...? Na szczęście co noc 
panie na portierni się zmieniały, 
więc nie musiałyśmy wysłuchiwać 
marudzenia... Ale miało to też 
swoje złe strony, bo co wieczór 
trzeba było żebrać o wpuszczenie 
do środka. No kto to pomyślał... 
Dorosły człowiek nie może 
wracać, kiedy mu się podoba. To 
więzienie jakieś było... Skoro 
decydują się na wynajmowanie 
pokoi w lecie, kiedy ludzie 
przyjeżdżają na wakacje, to 
powinni się chyba liczyć z 
konsekwencjami... Tak czy nie? 
No mam rację? Powiedzcie sami.  
Z tego co mówili mi znajomi, 
przyjeżdżający do mnie z innych 

 
miast i mieszkający w 
akademikach PG czy UG, to nigdy 
nie spotkali się z takim 
problemem. Więc albo Trójmiasto 
ma wspaniałą ekipę pracowników 
DS, albo w mieście X jest coś nie 
tak. Swoją drogą, to współczuję 
tamtejszym studentom... oj 
współczuję... 

I to już koniec tej historii. Nie 
pozostaje mi nic innego, jak 
życzyć Wam powodzenia w 
dobieraniu sobie miejsc noclegu 
wakacyjnego, a jeśli mieszkacie w 
akademiku, to mam nadzieję, że 
kochane panie tudzież panowie 
portierzy, będą wyrozumiali w 
stosunku do Was Studentów i nie 
będą szukać problemów tam, gdzie 
ich nie ma. 
Udanego roku akademickiego!!! I 
byle do wakacji... ☺ 

B.
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Letnich 
wspomnień 
czar... 
 

Nadeszła jesienna 
szaruga. Gorące, letnie 
wieczory i szaleństwa 
wakacyjnych dni na 
długo pozostaną w 
naszych wspomnieniach 
i na pożółkłych kartkach 
pamiętników pisanych 
od zarania dziejów. Czas 
wrócić do rzeczywistości 
i rzucić się w wir 
studenckich zajęć i 
codziennych 
obowiązków. Czekają 
nas nowe kolokwia, 
kochane 
„wejścióweczki”, zaległe 
z pierwszych semestrów 
egzaminy i kolejne 
projekty. Tutaj na pewno 
znajdą zastosowanie 
zdobyte w czasie 
wakacji doświadczenia. 
Wielu żaków pracowało 
i odbywało praktyki 
studenckie. Aby nauka i 
praca nie poszła 

 

Przedmioty od Ą do Ź
Przewodnik alfabetyczny cz. 
III  

Po przerwie spowodowanej 
jakże słonecznymi wakacjami 
wracamy do prezentacji 
przedmiotów wykładanych na 
naszym Wydziale. Nowych 
czytelników uprzedzam, a 
stałym przypominam, że 
opisy są jak najbardziej 
subiektywne, a autora lubi 
ponosić fantazja 
C 

Chemia 
Studenci I i II roku mogą mieć siniaki na 

czołach od ciągłego stukania się w głowę po 
co im fizyka, mechanika, elektrotechnika, 
automatyka, podstawy projektowania czy 
chemia. Na większość pytań o sens 
wykładania tych przedmiotów pada 
lakoniczna odpowiedź: "Bo to politechnika". 
Jedynie na chemii jesteśmy zapewniani, że 
ten przedmiot jest przygotowaniem do zajęć z 
towaroznawstwa. Poznawanie na chemii 

różnic między związkiem chemicznym a 
roztworem, masą a ciężarem czy prawa 
stosunków wielokrotnych Daltona ma nas 
przybliżyć do laboratorium, gdzie degustując 
piwo lub mleko (wedle preferencji), wąchając 
farby czy badając odczyn gleby, będziemy 
umieli wyjaśnić zjawisko pianki na złocistym 
płynie, odróżnić emulsję od akwarelki i 
wiedzieć, gdzie siać rośliny motylkowe. Ale 
to dopiero na VI semestrze, na 
towaroznawstwie. Wpierw trzeba umieć 
utleniać, redukować, obliczać stężenie i 
liczbę moli oraz znać rodzaje wiązań 
chemicznych. Cała ta wiedza nie musi czekać 
aż do zajęć z towaroznawstwa. Zapewne i tak 
nie przetrwa przez wakacje. Wcześniej 
można się nią wykazać podczas 45-
minutowego kolokwium na ostatnim 
wykładzie. Tego dnia prof. Szpakowska 
zjawia się razem z asystentkami, które cały 
czas patrolują swoje rewiry pośród piszących 
studentów. Z tego powodu odpowiedzi na 
pytania - 5, w tym jedno opisowe - ciężko 
szukać w innych miejscach niż we własnej 
głowie. Ciężko, ale nie niemożliwie. 
 

Corporate Culture 
W tym momencie muszę zdać się na 

informator i własną fantazję. Przedmiot 

firmuje swoim nazwiskiem pani doc. dr hab. 
Janina Kubka, co każe przypuszczać, że 
zajęcia – mimo że oznaczone jako wykład – 
mogą polegać na analizie tekstów i dyskusji 
na wybrane tematy. Jakie tematy? 
Wielokulturowość i przepaść kulturowa, 
kultura a hierarchia w firmie, zarządzanie 
w organizacji, gdzie spotykają się różne 
kultury. Podsumowaniem przedmiotu jest 
zapewne, choć też wnioskuję to jedynie z 
nazwiska autorki programu, 
kilku(nasto)stronicowa praca pisemna. W 
języku Szekspira, ma się rozumieć 
 

Corporate Finance / Corporate 
Financial Management 

Podaję dwie nazwy, bo inna widnieje w 
informatorze MSU, a inna na planie zajęć. 
Ponieważ przedmiot znam tylko z nazw(y), 
podeprę się wspomnianym informatorem: 
wśród atrakcji tych wykładów znajdziemy 
analizę finansową przedsiębiorstwa, 
planowanie zapotrzebowania na środki 
finansowe, wymaganą stopę zwrotu czy 
płynność. Przedmiot przydatny głównie 
specjalności „Ekonomia i finanse”. 
 

CzAd
 

w las uzyskane 
informacje i zdobyte 
umiejętności warto 
wykorzystać w rozwoju 
własnej ścieżki 
zawodowej. Rzetelnie i 
solidnie wykonane 
projekty oparte na 
faktach i liczbach na 
pewno będą docenione 
przez prowadzących i 
nominowane w kolejnej 
edycji konkursu 
KAROLE. Już teraz 
warto pomyśleć o swojej 
przyszłości. „KAROLE” 
podobnie jak „NOBEL” 
czy „OSKAR” to brzmi 
dumnie!!!:) Odlewana 
statuetka i dyplom z całą 
pewnością będzie 
okazale prezentować się 
w każdym studenckim 
kącie  i stanowić 
poważną konkurencję 
dla kolekcji sportowych 
medali czy pokaźnego 
zbioru puszek po 
piwie☺ 

Aśka
Biuro Organizacyjne Konkursu 

KAROLE
 

O krok od 
FINAŁU!!!
 

Już tylko miesiąc 
pozostał do 
wielkiego finału IX 
edycji konkursu 
KAROLE. Dla 
organizatorów to 
czas wytężonej 

„Nadzieja matką 
głupich” nie ma racji 
bytu. Nadzieja 
mobilizuje, ubarwia 
życie, z niecierpliwością 
każe oczekiwać 
następnego dnia – nikt 
bowiem nie wie, co 
przyniesie jutro, jak 
zakończy się ten bój???? 
A jest o co walczyć!!! 
Cenne praktyki i 
szkolenia w 
renomowanych firmach 
niejednego żaka 
przyprawiają o zawrót 
głowy. Pomyśleć, że to 
wszystko jest na 
wyciągnięcie ręki. 

Kto wygra??? Kto 
„rozbije bank”??? Okaże 
się już w listopadzie. 
Póki co pozostaje nam 
czekać i koić zszarpane 
nerwy ziołowymi 
herbatkami☺. 
 

Aśka
Biuro Organizacyjne 
Konkursu KAROLE

pracy a dla 
nominowanych 
okres niepewności 
połączonej z 
wielkimi nadziejami. 
Tutaj stereotypowe 
powiedzenie  
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Z GDAŃSKA DO BONN 

 
 
Mój udział w wymianie 

był całkiem przypadkowy. 
Informację o tym, że mogę w 
niej uczestniczyć dostałem 
zaledwie na dzień przed 
wyjazdem. Bez dłuższego 
namysłu rzuciłem wszelkie 
domowe obowiązki, 
odwołałem spotkania i czym 
prędzej zacząłem się 
pakować. Od momentu 
rozpoczęcia podróży do 
uroczystego przywitania nas 
na przystanku w Koeln 
upłynęło jakieś dwadzieścia 
godzin. Ten czas spędziłem 
siedząc i oglądając 
smętne(niestety) filmy. Z 
dworca w Koeln zabrano nas 
samochodami do Bonn, a 
dokładniej do dzielnicy 
Tannenbusch, położonej 4 
przystanki U-Bahnem od 
centrum. To właśnie tam 
znajdował się akademik, w 
którym byliśmy 
zakwaterowani. Ku mojemu 
zdziwieniu otrzymaliśmy 
pokoje jednoosobowe! 
Mój pierwszy kontakt z 
językiem niemieckim miał 
miejsce w momencie 
przyjazdu do akademika. 
Należało się przedstawić i 
poznać wszystkich 
niemieckich uczestników 
wymiany, którzy gościli w 
lipcu tego roku w Gdańsku. 
Było bardzo przyjemnie 
pogawędzić przy wieczornym 
grillu – niekoniecznie po 
niemiecku. Gdy zrobiło się 
ciemni i chłodno impreza 
przeniosła się do klubu 
studenckiego i trwała do 
późnych godzin wieczornych. 
Część z nas, wraz z upływem 
czasu, powoli się wykruszała 
i udawała się na 
poszukiwanie swoich 
pokojów, ponieważ zdawała 
sobie sprawę z tego, co 
będziemy robić następnego 
dnia. Nazajutrz, tuż po 
śniadaniu, 

 
 
czekało nas zwiedzanie 
miasta i okolic. Oczywiście 
nikt się nie sprzeciwiał 
pomimo ciężkiej głowy i 
upału, choć dla „niektórych” 
był to nie lada wyczyn. Tego 
pięknego dnia podziwialiśmy 
równie piękne miasto Bonn. 
Gościliśmy w Starym 
Ratuszu, gdzie nas bardzo 
serdecznie przywitano. 
Przedstawiono nam historię i 
aktualności dotyczące miasta. 
Swoją wizytę uwieczniliśmy 
pamiątkowym zdjęciem, 
które zresztą ukazało się
następnego dnia w lokalnej 
gazecie. Na wieczór 
zaplanowana była niemiecko-
polska impreza, o której 
informowały plakaty 
rozwieszone na terenie 
akademika i stołówki. Bawiło 
się tam sporo osób, poznałem 
kilku polskich studentów 
mieszkających na stałe w 
Bonn. Co ciekawe -
najchętniej spożywanym 
napojem przez niemieckich 
imprezowiczów było piwo z 
Polski. W ciągu 2 godzin 
sprzedano podobno 160 
butelek! Polacy zaś 
najchętniej sączyli kolorowe 
drinki z palemką. Impreza 
była przednia, choć 
świadomość, że następnego
dnia mamy wykłady 
(dotyczące możliwości 
wyjazdu na stypendium) nie 
pozwoliła nam się bawić do 
białego rana. W istocie tak 
też było. Tego dnia 
uczestniczyliśmy w spotkaniu 
z przedstawicielami 
Uniwersytetu w Bonn oraz 
DAAD`u (jest to niemiecka 
organizacja zajmująca się 
wspieraniem 
międzynarodowej wymiany 
studentów i pracowników 
naukowych w ramach 
stypendiów zagranicznych). 
Podczas tych spotkań gorąco 
zachęcano nas do odbycia 
praktyki w Niemczech lub 
wyjazdu tam też na 
stypendium.  
 

 
 
Kolejne dni przebiegały w 

podobnym schemacie: rano i 
po południu zwiedzanie 
takich miejsc jak np. 
Bundestag, ambasada, 
Uniwersytet, zamek, czy 
reńska winnica. Wieczorem 
dyskoteki. Taki dość napięty 
plan bardzo nam odpowiadał, 
ponieważ zdołaliśmy wiele 
zobaczyć i zarazem nieźle się 
bawić. Cały dzień 
poświęciliśmy także na 
podziwianie uroków Kolonii, 
m.in. słynnej katedry oraz 
największej stołówki 
studenckiej w Europie! Nie 
obyło się oczywiście bez 
zakupu oryginalnej wody 
kolońskiej. Największe 
wrażenie zrobiło na mnie 
zwiedzanie muzeum Haus der 
Geschichte. Było to w pełni 
multimedialne i interaktywne 
przeżycie. Nigdy dotąd nie 
poznawałem w ten sposób 
historii. Eksponatami były 
oczywiście autentyczne 
obiekty, ale tabliczki 
informujące zostały 
zastąpione przez terminale 
komputerowe wyposażone w 
dotykowe ekrany 
przedstawiające dokumenty 
filmowe i dźwiękowe z 
okresu od końca II wojny 
światowej do współczesności. 

Tygodniowy pobyt w 
Bonn dostarczył mi 
niezapomnianych wrażeń i 
życzyłbym sobie, aby 
zaowocował on w przyszłości 
może wyjazdem na studia? 
Czas pokaże. 
 
 

pawik 
 

Po 
wakacjach... 
NA PRAKTYKĘ!!!
 

O tym jak cudowny 
był czas wakacji, 
zwłaszcza tegorocznych 
nikomu przypominać nie 
trzeba. Jeszcze czujemy 
zapach łąki, szum lasów, 
orzeźwiającą moc 
strumyków... Jednak 
teraz nadszedł czas 
uczelni! Czas, który 
powinniśmy wykorzystać 
na budowanie lepszego 
JUTRA! Dlatego grupa 
studentów PG i UG 
zorganizowała 
konkurs!!! Jest on 
skierowany do  
wszystkich studentów, 
którzy kierunkują swoje 
plany na szybki awans w 
firmach. Mówimy tu o 
profesji project 
managera, który w 
każdej nowoczesnej 
firmie daje najlepsze 
możliwości awansu.  
 

Podstawy teoretyczne 
może poznać każdy! My 
pozwalamy Ci 
spróbować swoich sił w 
praktyce! Przy pracy w 
firmie, która dodatkowo 
zapłaci Ci za twój trud i 
wysiłek! Aby wziąć 
udział w konkursie 
trzeba napisać 3-4 
stronicowy esej na jeden 
z 3 tematów podanych na 
stronie 
www.spmp.org.pl/ypmp  
 
Termin nadsyłania prac 
mija 23.10.2002r... 
Pozostało więc niewiele 
czasu by dać sobie 
szanse i  WYGRAĆ! 
 
 

kasiorek
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Trzeba lubić 
matematykę 
 
- Jeśli ktoś chce 
zajmować się jakąś 
dziedziną finansów, 
moim zdaniem 
powinien 
przynajmniej 
orientować się w 
innych dziedzinach –
mówi Gracjan 
Fiedorowicz, 
kontroler finansowy 
w PT Services. 
 
 
Dlaczego zdecydowałeś się na 
pracę w finansach?  
 

Z pozoru ślęczenie nad 
cyferkami i papierkami może 
wydawać się nudne. Jednak kiedy 
przyjrzymy się tym cyferkom, 
okazuje się, że mają ogromne 
znaczenie i zawierają bardzo dużo 
użytecznych informacji. I to 
zawsze mnie interesowało. Od lat 
szkolnych interesowałem się 
matematyką, a z powodów 
rodzinnych (mój ojciec jest 
księgowym) miałem okazję 
podglądać, jak słupki liczb 
zmieniają się w sprawozdania 
finansowe. Chciałem wiedzieć 
więcej na ten temat i wybrałem 
studia na kierunku Finanse i 
Bankowość. Praca w finansach 
była kontynuacją moich 
zainteresowań i chęcią rozwoju w 
tej dziedzinie. 
 
Na czym polega Twoja praca, 
jaki masz zakres obowiązków?  
 

Zakres obowiązków mam 
dość szeroki: od nadzoru nad 
prostą księgowością do 
planowania i budżetowania. 
Obecnie głównie zajmuję się 
kontrolą wydatków, 
wprowadzaniem i nadzorem nad 
procedurami finansowymi, 
zarządzam bieżącą płynnością, 
sporządzam plany wydatków, 
których wykonanie później 
kontroluję. Poza kierowaniem 
działem finansowym, nadzoruję 
również prace działu prawnego i 
Administracyjnego. 

Finanse - to jest szerokie 
pojecie. Co można robić w 
ramach tej dziedziny?  
 

Faktycznie finanse to bardzo 
szerokie pojęcie. Większość 
utożsamia to z księgowością. 
Obecnie coraz ważniejsza staje się 
analiza finansowa, budżetowanie, 
controlling oraz audyt 
wewnętrzny - dziedziny kiedyś 
niedoceniane. Aktualna sytuacja 
rynkowa zmusza przedsiębiorstwa 
do efektywnego wykorzystywania 
dostępnych zasobów, głównie 
finansowych. Do tego niezbędne 
jest właściwe planowanie oraz 
dobra kontrola, aby jak 
najszybciej reagować na 
odchylenia i zmieniające się 
otoczenie.  
 
Którą z powyższych dziedzin 
uważasz za najciekawszą, a 
którą zajmować byś się nie 
chciał?  
 

Jeśli ktoś chce zajmować się 
jakąś dziedziną finansów, moim 
zdaniem powinien przynajmniej 
orientować się w innych 
dziedzinach. Analiza finansowa 
opiera się na sprawozdaniach 
finansowych, controlling na 
budżetach, itp. Zatem trudno 
wybrać dziedzinę ciekawą i mniej 
ciekawą. Sądzę, że raczej trzeba 
wybrać dziedzinę, w której 
chciałoby się specjalizować. Taką 
"moją" dziedziną jest audyt 
wewnętrzny, który łączy w sobie 
elementy rachunkowości, analizy 
finansowej i controllingu. Nie
chciałbym zajmować się wąsko 
rozumianą księgowością, gdyż 
uważam, że ten etap edukacji 
finansowej mam już za sobą. 
 
Jak sądzisz, jak będzie 
przebiegać twoja dalsza kariera 
w finansach? Na jakie 
stanowiska możesz awansować, 
czym mógłbyś się zajmować w 
przyszłości?  
 

Obecnie skupiam się na 
własnej edukacji, gdyż kariera 
zawodowa w finansach ściśle 
wiąże się z posiadaną wiedzą. 
Chciałbym jak najszybciej 

zakończyć kurs ACCA (w tym 
momencie jestem na półmetku). 
Później mam zamiar wyjechać do 
USA na studia MBA. Planuję w 
przyszłości objąć stanowisko 
dyrektora finansowego, ale czas 
pokaże, kiedy będzie to możliwe.  
 
Jakie kwalifikacje są potrzebne, by 
pracować w finansach?  
 

Dużo zależy od tego, jakie 
stanowisko się piastuje. Generalnie 
pracując w finansach trzeba lubić 
matematykę, bo bez liczb nie można 
się obejść w tej dziedzinie. Osoby 
aspirujące do stanowisk 
kierowniczych z pewnością powinni 
charakteryzować silną osobowością, 
odpornością na stres, kreatywnością i 
analitycznym umysłem. Ja od swoich 
pracowników wymagam dużej 
kreatywności i elastyczności w 
działaniu. Duży nacisk kładę na 
umiejętność planowania pracy, co 
oszczędza późniejszych stresów, gdy 
trzeba coś przygotować w najmniej 
oczekiwanym momencie. Jeśli chodzi 
o wiedzę, to wszystkiego można się 
nauczyć i to bardzo szybko, czego 
najlepszym przykładem jest 
zatrudnianie w dużych firmach 
konsultingowych osób, które 
wcześniej nic nie miały wspólnego z 
finansami, a świetnie sprawdzają się w 
pracy audytora czy konsultanta.  
 
Co ważniejsze - zdolności, wiedza, 
osobowość?  
 

Trudno wskazać jednoznacznie, co 
jest ważniejsze. Moim zdaniem 
zdolności oraz chęci. Jeśli ktoś wie, co 
chce robić i ma ku temu zdolności, to 
wiedza jest elementem, który łatwo 
opanować. Nad osobowością można 
pracować, wykształcając w sobie 
cechy, które bez przeszkód pozwolą na 
pracę w finansach. 
  

 
www.sar.pg.gda.pl
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wartościowego niż ciuchy, 
twarz itp. Poza tym są 
weseli i skorzy do żartów. 
Na niektóre imprezy np. 
Walk About w Australian 

Brighton 
 

Brighton znajduje się na południu 
Anglii w hrabstwie East Sussex, liczy 
sobie ponad 200 tyś mieszkanców, liczba 
ta w okresie wakacyjnym zbliża się do 
miliona. Na pierwszy rzut oka miasto nie 
wyróżnia się niczym szczególnym: 
sklepy, restauracje, puby, dużo 
młodzieży, nadmorskie kafejki, 
monotonne jednolite kamienice, 
zaśmiecone, w okresie wakacyjnym 
przeludnione, nie wywołuje zachwytu. 
Może kilka odrestaurowanych zabytków 
jak Royal Pavilion (z XVIIIw.) do tego 
ogromna, wprawiająca w zadumę 
przystań żaglowa. Wiele turystów, 
studentów, z daleka można odczuć 
kosmopolityczny charakter miasta.  

Anglia dla mnie i dla moich 
najbliższych znajomych, od zawsze 
wydawała się miejscem ezoterycznym. 
Nie potrafię jasno wytłumaczyć, 
dlaczego akurat Anglia. Jedynym w 
miarę rozsądnym wytłumaczeniem jest 
fakt, że to właśnie angielskiego uczono 
nas w szkołach od najmłodszych lat. 
Pamiętam bardzo dokładnie pierwsze 
kolorowe książki i ich tematykę 
wzbogaconą o zdjęcia. Przepełniona 
nieznaną kulturą Anglia, zachęcała już 
od małego, nieświadomie rodząc więź, 
która z czasem wyrosła na silne 
pragnienie odwiedzenia tego kraju. Stąd 
wzięła się w naszych umysłach 
niesamowitość a czasem i 
nieuzasadniona megalomania Wyspy. 
Odwiedzenie Anglii było jak gdyby 
musem większym i bardziej oczywistym 
niż odwiedzenie Nepalu, Japonii czy 
USA. 

Pierwsze dni na lądzie spowodowały, 
że czar szybko prysnął, należało wyzbyć 
się fantazji, która zdążyła już poważnie 
przyćmić rzeczywistość. Brighton to 
nadmorskie miasto takie jak tysiące 
innych nadmorskich miast. W zależności 
od samopoczucia, pieniędzy, znajomych 
czy imprez to wydaje się niesamowite to 
tez całkiem bez wyrazu. Dla mnie było 
niezapomniane! Życie codzienne 
przewija się na Church Road,  

jednej z głównych ulic. Życie toczy 
się na okrągło zaczynając od 5:00 
a.m. gdy zaspani ludzie zaczynają 
myć okna sklepowe, kończąc na 
3:00 p.m. na nocnych powrotach do 
domu z dyskotek. Brajtończycy są 
mili, uprzejmi, uśmiechają się, 
kłaniają obcym, są pomocni, piękne 
kobiety zapraszają na drinki. Są 
przesiąknięci swoją odmiennością, 
są alternatywą dla większości świata 
jak wszyscy Anglicy. Tolerancyjni, 
potrafią się bawić, nie obce jest im 
zaproszenie swych rodziców do 
nadmorskiej kafejki i spędzenie z 
nimi popołudnia. Uwielbiają 
przesiadywać z przyjaciółmi na 
kamienistej plaży, zajadać barbecue 
popijać trunki, cieszyć się w sposób 

Pub’ie przebierają się za królów, rycerzy, 
dziewczyny za panny młode, za świerszcze 
i Bóg wie, co jeszcze. Wypożyczają 
autobusy i urządzają potańcówy jeżdżąc po 
mieście. Ciekawą rzeczą jest fakt, że 
wszystkie puby zamykane są o 11p.m. a 
dyskoteki o 2a.m., tej reguły trzymają się 
wszyscy. O 2 a.m. centrum staje się 
tłoczne, policja czuwa nad 
bezpieczeństwem, przyjeżdżają chyba 
wszystkie taxówki z miasta, kebaby szybko 
robią się tłoczne, następuje swoiste
pożegnanie nocy i przywitanie dnia. A 
wszędzie na ulicach spacerują mewy 
wielkości naszych kur. Niezapomniany 
obraz. Szalony angielski naród. Można się 
wczuć w ich klimat i pokochać charakter 
miasta, ludzi. Oczywiście wszystko należy 
robić z pewną ostrożnością. Należy uważać 
na swoją fascynację Anglią, bo po 
zagłębieniu się w ich swoistą mentalność 
łatwo można się zrazić. A więc 
pamiętajmy o zachowaniu umiaru w 
ocenach. 

Ika

odmienny od naszego, polskiego. 
Przebywając dłużej wśród 
Brajtończyków można zauważyć i 
pozazdroscić im mądrości, która 
wśród Polaków dopiero, co się 
naradza. Mowa o tolerancji 
społecznej. Wszelka odmienność od 
wymyślonego przez gatunek ludzki, 
zewnętrznego obrazu doskonałości 
człowieka, nie budzi powszechnego 
zainteresowania przechodniów. Ma 
się wrażenie, że ludzie Ci wyzbyli 
się kompleksów, które w naszej 
codzienności mają mocny wpływ na 
psychikę i samopoczucie osób 
odmiennych. Ludzie grubi na 
codzień chodzą ubrani, w sposób 

wymagający w naszym kraju komentarza 
nie jednej osoby. „Artyści” nie krępują się 
założyć nawet pływackich okularów do 
eleganckiego stroju, czy obwiesić się 
maskotkami i pójść na zakupy. Śmieszne, 
dziwne, odmienne a nie wzbudza żadnej 
negatywnej reakcji. W Polsce takie rzeczy 
są niemożliwe. Sami wiemy, jacy jesteśmy, 
my Polacy.  

Ciekawe spostrzeżenia mogą się 
nasunąć w klubach i dyskotekach. 
Zróżnicowanie wiekowe, społeczne w 
angielskich pubach jest bardzo duże. Do 
pubów mają wstęp wstęp jedynie osoby 
pełnoletnie, przed każdym pubem stoi 
sympatyczny bramkarz i weryfikuje wiek 
biesiadników. W środku przesiadują 
studenci, ludzie, którzy po pracy przyszli 
się rozerwać przed powrotem do domu i 
wiele innych. Do pozazdroszczenia staje 
się ubiór „obowiązujący” w pubach. 
Anglicy są bardzo wyluzowani i 
pozbawieni kompleksów, nie zwracają 
uwagi (tak jak robimy to my 
zakompleksieni Polacy) na wygląd, 
wiedzą, że jest coś bardziej 

a) Masz dużo do powiedzenia
b) Nurtują Cię różne sprawy 
c) Chcesz się tym podzielić 
z innymi 

Napisz! A my 
przedstawimy to w 
gaZiEcie! 
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SENTYMENTALNE 
SPOJRZENIE NA 

WAKACJE... 
 

Wakacje się skończyły, chyba 
zaraz się rozpłaczę. Buuuuuuuuuuu, 
chlip, chlip. Tyle wspaniałych 
przeżyć, miłosnych uniesień, w końcu 
naprawdę się zakochałem.  

Pewnego niedzielnego poranka 
gdy wracałem do domu (z 
nabożeństwa w kościele oczywiście 
☺☺)))), zauważyłem Ją spacerującą 
boso na trawniku po porannej rosie. 
Gdy tylko ujrzałem te kształty w 
delikatnych promieniach 
wschodzącego słońca, ogromne 
uczucie uderzyło mnie niczym Mike 
Tyson w okresie swojej świetności. 
Postanowiłem coś zrobić. Nie 
wiedziałem jak do niej„zagadać”, 
bałem się, że jak teraz czegoś nie 
zrobię, to ucieknie mi i do końca życia 
będę tego żałować. Im bardziej się do 
Niej zbliżałem, tym silniejsze 
napływało do mojej głowy 
przekonanie, że nie będę zdolny 
wydobyć z siebie ani słowa. A jeżeli 
nawet, jakimś cudownym zbiegiem 
okoliczności uda mi się to zrobić, to 
zbłaźnię się totalnie. Na szczęście 
moje obawy okazały się płonne, bo 
Ona nie potrafiła mówić. W każdym 
razie nie po ludzku. Była ślimakiem 
winniczkiem. Właściwie to ślimaczką 

nosić Ją godzinami. Nigdy nie miałem 
tak lekkiej kobiety. Pamiętam ten 
pierwszy dotyk. Wiem, że też Jej się to 
podobało. Poczułem cudowną wilgoć 
(na dłoni). Nie musiała umieć mówić. 
Rozumieliśmy się bez słów. Ślimaki 
nie mają imion, ale dla ułatwienia 
naszego kontaktu wymyśliłem jej 
imię: Śluzanna. (ja niestety, ze swoim 
małym, ludzkim, móżdżkiem, 
potrzebuję imion i nazw 

Śluzakiem, ale najbardziej zabolało mnie 
to, że ukrywała to przede mną przez ponad 
miesiąc. W końcu przemogłem się, 
przecież mogła to dłużej ukrywać, mogła 
w ogóle mi nie powiedzieć, ale zrobiła to, 
zaufała mi. Poza tym mamy XXI wiek, to 
już nie średniowiecze. Nie mogłem 
pozwolić by taki szczegół stanął na drodze 
wielkiej miłości. Ważne jest nie to, co było 
kiedyś, ale to co jest teraz. Czemu mam 
psuć sobie radość chwili obecnej czymś, 
czego już nie ma? Żyć przeszłością, która 
jest martwa i nie wróci? Wybaczyłem jej, 
ale wkrótce po tym uderzyła we mnie 
druga smutna wiadomość. Była w ciąży. I 
to nie było moje dziecko. (te operacje 
zmiany płci są coraz lepsze, a w 
szczególności te ślimacze) Okazało się, że 
był pewien ślimak, zagraniczny biznesmen. 
Obiecał jej „złote góry”, wykorzystał i 
zostawił. Ja wiedziałem, że nie mogę mieć 
z nią dziecka. W końcu jestem tylko 
człowiekiem, nikt nie jest doskonały. Ale 
postanowiłem, że wychowamy razem to 
dziecko. Tylko wcześniej chciałem dorwać 
tamtego ślimaka. Popłynąłem za granicę do 
jego kraju, zmagałem się ze ślimaczą 
mafią, która ma swoich ludzi postawionych 
na wysokich szczeblach władzy (nawet w 
naszym kraju). W końcu go dorwałem i 
wykastrowałem. A że nie mogłem patrzeć 
jak cierpi, więc go udusiłem. Wiem, że nic 
nie usprawiedliwi tego, że splamiłem ręce 
krwią (a właściwie to śluzem), ale czasem 
mężczyzna musi zrobić to co musi. Długo 
się z tym borykałem, ale nie chcę Was 
zanudzać. Gdy powróciłem do domu 
okazało się, że Śluzanna jest bardzo chora. 
Zachorowała na niezidentyfikowaną 
chorobę. Zasięgnąłem porady lekarza i 
pomagałem jej w leczeniu. Gdy już była 
prawie zdrowa, przejechał z Francji mój 
kuzyn Pierre LeŻaba i ją zjadł. Wkrótce po 
tym sam zmarł... 

A co? Myśleliście, że powiem, że 
żyliśmy długo i szczęśliwie? Niestety. 
Życie to nie bajka. Tak to już jest. 

 
Historia ta wydarzyła się naprawdę. 

Imiona występujących w niej osób zostały 
zmienione dla zachowania anonimowości. 
Żaden ślimak winniczek nie został 
skrzywdzony podczas tworzenia tego 
dokumentu. 
 

M.S

to komunikacji) Spodobało jej się to 
imię, ale wolała jak zwracałem się do 
niej: Śluzunia, albo Śluzalenka. 
Chodziliśmy razem do lasu, do parku, 
nad rzeczkę, goniliśmy motyle; a po 
całym dniu, w domu robiłem jej 
dwugodzinny masaż czułek i 
kładliśmy się spać. Mogłem 
godzinami wpatrywać się w nią, kiedy 
tak słodko spała. Pamiętam raz jak 
zabrałem ją do kina. Szkoda tylko, że 
zamiast wybrać „Mrówkę Z”, 
skusiłem się na „Resident Evil”. 
Śluzalenka bardzo się przestraszyła i 
musiałem później długo na nią 
chuchać i łaskotać ją, by w końcu 
wyszła z muszelki.  

Ten raj trwał przez miesiąc. 
Później dotarła do mnie pierwsza zła 
wiadomość; Śluzanna wyznała mi, że 
wcześniej była facetem, tylko poddała 
się operacji zmiany płci. To mną 
wstrząsnęło. Nie wiedziałem czy 
nazywać ją Śluzanną, czy może 

 

winniczką. I to 
najpiękniejszą 
jaką w życiu 
widziałem. Ta 
linia, a właściwie 
spirala, ta 
nienaganna cera, 
te boskie czułki, 

 

 ta jasna blond skorupka (uwielbiam 
blondynki). Zakochałem się po uszy. 
Wziąłem Ją na dłoń i zaniosłem do 
domu. Była bardzo lekka, mógłbym 
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