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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 uka-
że się również na łamach gaZiEty! 
Prace przysyłajcie na adres: gazieta@wp.pl  
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OTRZĘSINY 
 

6 LISTOPAD 2002 (ŚRODA) 
 

CZĘŚĆ I  (dotyczy studentów I roku ZiE) 
 

GODZ. 19.00 
GMACH ZIE 

obecność obowiązkowa (dla tych, którzy  
pragną w godny sposób pozbyć się kociej skazy) 

sprawdzenie listy obecności 
konkurencje 

uścisk dłoni Dziekana 
otrzymanie dyplomu 
przemarsz do STAJNI 

 
CZĘŚĆ II  (dotyczy pracowników Wydz. ZiE i Wydz. Mech. 

 oraz innych studentów PG) 
 

GODZ. 21.00 
 STAJNIA – DYSKOTEKA DLA 

STUDENTÓW 
konkursy z nagrodami 

MECHANIK – SPOTKANIE 
KADRY NAUCZYCIELSKIEJ 

koncert – muzyka irlandzka 
poczęstunek 

 
Tytułem wstępu... 
 

„Listopad, niemal koniec 
świata, kilka minut przed 
zmierzchem...” takimi sło-
wami raczy nas Marcin 
Świetlicki w jednym ze 
swoich utworów. Jednak 
mimo wszystko, mimo sza-
rugi (przyozdobionej tylko 
niekiedy „Złotą Polską Je-
sienią”), mam nadzieję, że 
dla większości z Was ten 
miesiąc nie maluje się aż tak 
ponuro... Choć pewnie wielu 
ma już za sobą pierwsze 
boje, bitwy i walki z nie 
jednym przedmiotem. Stu-
denci pierwszoroczni też już 
zapewne przyzwyczajeni do 
nowych reguł...?  

Jednak jakby nie patrzeć 
półmetek już niebawem a 
pracy przy tym... 

Ale: nie ma tego złego, 
co by na dobre nie wyszło! 
Jeśli natłok nowych infor-
macji, nowej wiedzy zaczy-
na was przerażać (czyt. 
przerastać) i mimo wszel-
kich starań i chęci z głów 
ulatuje Wam wszystko, co 
powinniście umieć, przy-
pomnijcie sobie to  zdanie: 
„Mądrość to jest to, co zo-
staje, kiedy zapomniało się 
już wszystko, czego nas 
uczono” 
        AniaT 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paweł Krzyżak: 
pawel.krzyzak@wp.pl 

• Senat PG, Rada Programowa ,Uczelniana Rada Studentów, Komisja Kontaktów Zagranicznych,  
• reprezentowanie studentów WZiE (bo reprezentować to trzeba umieć ;))  
• wymyślanie zadań innym (w tym to nie ma sobie równych) – po prostu przewodniczący :P 

Wydziałowa Rada Studentów 
Wydziału Zarządzania i Ekonomii      Zakres odpowiedzialności: 

Kasia Majchrzak: ka-
sia.majchrzak@wp.pl 

 
• projekt pośrednictwa praktyk  
• Organizacje Studenckie 
• Koła Naukowe  
• współredaktor gazety wydzia-

łowej"GaZiEta"  
• opiekun I roku (pomoże, zara-

dzi, znajdzie wyjście z każdej 
sytuacji) :)  

Magda Witkowska: 
Madziaaa_w@o2.pl 

 
• organizacja imprez kultural-

nych (otrzęsiny, okazyjne im-
prezy)  

• kontakt z sekretariatem dzie-
kana  

• Obchody X-lecia WZiE 
• Neptunalia 2003  
• strona samorządowa ZiE 

Pytania i odpowiedzi...
...czyli kto pyta, nie błądzi

Od samorządu… 
 

Jakieś dwa tygodnie temu, na drzwiach naszego nowego pomieszczenia (pok. 703 
gmach „B”) powiesiłem kartkę z napisem >>Samorząd Studentów WZiE<< i zostawi-
łem kawałek miejsca pod nim z prośbą, żeby napisać coś „do nas lub o nas”. 
Prosiłem o cenzuralne wypowiedzi, ale na szczęście nie budzimy aż takich emo-
cji ☺ 
 
Teraz na łamach naszego miesięcznika chcę odpowiedzieć na Wasze zapiski: 
 

 (pyt.) Kiedy otrzęsiny??? – (odp.) 06.11.2002 – super impreza, przyjdźcie, naprawdę war-
to!! 

 Kiedy połowinki III-go roku ZiE ?? (No i gdzie ?;)?) extremly impor-
tant! – hmm, może wyglądamy, ale naprawdę nie damy rady zorganizować wszystkiego…czekamy na grupę 
inicjatywną i pomożemy zorganizować...(na ucho wyszepczę, że Madziaa coś zaczęła załatwiać..). By the way, 
in English we usually spell E-X-T-R-E-M-E-L-Y… 

 A kiedy będzie dla nas bal zakończeniowy ? IV sem. MSU – a kto nauczy nas, 
młodzież, jak zorganizować świetną zabawę ?? A kto… niee, kochani pieczone gołąbki same nie wpadną do 
gąbki…Absolwenci mają właśnie pomagać młodym, a nie od nich wymagać ☺!!! 

 A może będą jakieś godziny otwarcia wywieszone?? – przydałyby się, no nie? Na razie 
w pokoju samorządu nie ma nic, oprócz dwóch biurek i komputera z procesorem 80486…Na razie się wprowa-
dzamy i ciężko nam siedzieć w pustych ścianach. Ale obiecuję, że to się zmieni!!! WKS swoje godziny przyjęć 
wiesza (przynajmniej się zobligowali)…A WRS i inne organizacje już niedługo zaczną. 

 Nie postaraliście się z godzinami dziekańskimi w czwartek (31.10.02) 
a poza tym, kiedy ktoś tu będzie ??? (w sali 703 – przypis mój) – co do go-
dzin dziekańskich, sorry, tylko na wydziale były od 12, na innych od 14… Ja wiem, że powinny być na cały ty-
dzień przed i po dniach wolnych, ale bez przesady, może jednak trochę postudiujmy, co? 
Kiedy ktoś będzie? Ano po dniu Zadusznym… 

 Jeszcze jedno… przed Otrzęsinami spotkają się organizacje studenckie i koła 
naukowe, żeby ustalić wspólny plan i strategię na ten rok akademicki…i podamy 
to wszystko do wiadomości ogółu, żebyście wiedzieli i dołączali do organiza-
cji…bo te imprezy są najlepsze, które się współorganizuje… 

Paweł (+) 

Julia Lipińska: 
julialipinska@poczta.onet.pl 

 
• sprawy kontaktów zagranicz-

nych (Sokrates, pozostali stu-
denci zagraniczni)  

• bieżące sprawy studenckie  
• kontakt z dziekanatem (masz 

wątpliwości lub pytania - od-
powiedni człowiek na odpo-
wiednim miejscu)  
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Wierszokleci i poeci...
...czyli poznaj myśli

 

KRÓLESTWO 
„ Złowrogi świecie pełny ciemności 
Okryty hańbą i nienawiścią 
Po co rodzisz owoce miłości 
Skoro i tak one umierają... 
 
Po co nadzieją kusisz przez lata 
Roztaczasz łuk przepełniony szczęściem 
Przecież i tak wszystko to złudzenie 
Tutaj i tak króluje zło 
 
Dla kogo zostawiasz okruch miłości 
Komu przeznaczasz radość i dobry los 
Czym się kierujesz wybierając wśród 
żywych 
Tych którzy i tak nie dadzą Ci nic 
 
Gdzie szukać prawdy i normalności 
W którym kierunku iść aby żyć 
Jak znaleźć prostotę i sens istnienia 
Skoro i tak króluje zło 
 
Złowrogi świecie spowity w pogardę 
Rządzisz się prawem które zabija 
Owiane zimnem owoce miłości 
Teraz już tylko gniją... 
 

SEN O CZLOWIEKU 
 
Na dnie marzeń owiniętych pajęczyną 
W studni życia, wypełnionej bólem 
Położył Bóg spokój - nadzieję bezkresną 
Skrywając jej płomień  we mgle niepewności.  
 
Próbujesz podejść, zajrzeć i odsłonić 
Odnowić ducha spragnionego prawdy 
Pustka pochłania wszystkie Twoje siły 
Zostajesz sam ze znakiem zapytania 
 
Szukając szczeliny, ranisz swoje dłonie 
Pochłaniasz kurz – echo ludzkich sumień 
Świadomość przesłania strach skomlący w sercu 
Karmią się Tobą duchy przerażenia 
 
Zmęczenie przygniata coraz słabszą wolę  
Realność świata oddala Cię od celu 
Umysłem uciekasz od cierpienia w pustkę 
Zamykasz oczy pogrążony w mroku 
 
Noc płaszczem przykryła sen o pożądaniu  
W ciemnościach wiatr zasypał studnię życia. 
Umiera prawda, odchodzą z dniem marzenia 
Samotnie w nicości zostajesz pogrzebany.  
 Wiersze ze 

zbioru Sylwi 
Orlikowskiej 

(WZiE) 
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Opiekun stu-
dentów I ro-
ku... 
 
Kochani studen-

ci I roku jeśli 
nie wiecie czegoś 
np. gdzie jest 
Biblioteka ☺ (IV 
p. w Gmachu ZiE); 
nie potraficie 
odnaleźć się w 
nowej sytuacji; 
nie wiecie w jaki 
sposób 
funkcjonuje nasz 
Wydział... Może 
macie jakieś 
pomysły, które 
chcielibyście 
wcielić w życie 
albo zastrzeżenia 
lub uwagi doty-
czące spraw zwią-
zanych z Wydzia-
łem, którymi 
chcielibyście się 
podzielić...  
    Osoby do któ-
rych możecie 
zwrócić się to p. 
dr Beata Basiń-
ska, która repre-
zentuje kadrę na-
uczycielską, 
(pok. 513 w Gma-
chu ZiE) oraz
Kasia Majchrzak –
przedstawicielka 
studentów, która 
urzęduje w pokoju 
703 gmach B –
pok. Samorządu 
Studentów ZiE w 
piątki w godz. 
10.15-11.00. 
 

KasiaM



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmioty od Ą 
do Ź 
Przewodnik alfa-
betyczny cz. IV 
 
 

W poprzednim odcinku 
przybliżyłem nieco przedmioty 
zaczynające się na literę C. 
Przed napisaniem bieżącej 
części zaczęły targać mną wąt-
pliwości, czy mogę przejść 
spokojnie do przedmiotów na 
literę D, czy też powinienem 
do C dostawić kreseczkę i 
scharakteryzować przedmioty, 
których pierwszą literą jest Ć. 
Moje wewnętrzne rozdarcie 
skończyło się z chwilą, gdy 
uświadomiłem sobie, że na 
naszym wydziale nie ma 
przedmiotów, które zaczynały-
by się na literę Ć. No – może 
poza ćwiczeniami. Po długim 
wertowaniu mądrych  
 

ksiąg odszukałem 1 (słownie: 
jeden) przedmiot, który zaczyna się 
na D. Panie i panowie, oto przed 
Wami: 
 
D 
 

Doskonalenie produkcji 
Przedmiot jest świeżutki w pro-

gramie studiów, a do tego obieralny 
(na MSU). Prowadzony jest przez 
dr inż. Joannę Czerską w semestrze 
letnim i, biję się w pierś, nie wiem, 
czy w roku akademickim 
2001/2002 był uruchomiony. 

Gdyby nie był, byłby najlepiej 
zaopatrzonym w materiały pomoc-
ne dla studentów niewykładanym 
przedmiotem. Jeśli (niech prowa-
dząca wybaczy mi moją niewiedzę) 
był uruchomiony, to zawarte na 
stronach WWW 
(http://boss.zie.pg.gda.pl/~jcz/dyda
ktyka.html#DP) informacje są jed-
nymi z najhojniejszych, jakimi je-
steśmy raczeni przez 
 

wykładowców. Praktycznie 
każdy temat poruszany na zaję-
ciach ma swoje odzwierciedlenie 
w dostępnych na WWW doku-
mentach. Zdecydowana więk-
szość naszych szanownych wy-
kładowców, którzy przyznają się 
(poprzez link w internetowym 
spisie pracowników) do posiada-
nia własnej strony, powinna 
choćby od dr Czerskiej uczyć się, 
jak można wykorzystać Internet 
dla celów dydaktycznych). 

O innym dobrym serwisie 
WWWykładowcy wspomnę w 
następnym odcinku. Bez obaw –
o złych ani słowem nie napo-
mknę. Mówią same za siebie. 

 
W numerze grudniowym litera 

E, a w niej charakterystyka co 
najmniej 8 przedmiotów – lektura 
w sam raz na długie zimowe wie-
czory ;-) 

CzAd
 

German Imports...
 

These are only some impressions of 
three German students spending their 
time this semester at the „Politechnika 
Gdanska“. 

A hearty welcome for us. After 
only a few troubles in the beginning 
concerning the accomodation, every-
thing worked out just perfect. 
Marianne got her own room; Gracjan 
and Holger are sharing one at the 
‘Dom Studencki 5’. 

From the first day on, everybody 
seemed to care about our wellbeing. 
Many things had to be arranged, and 
there was always somebody who led us 
around – be it the next railway station, 
where to buy a telefon card, accesso-
ries for the computer and the like. 
Especially to mention are Julia, Jakub 
and Pawel, staying together with us in 
the same place. Whenever we are in 
need of whatever, they have had advice 
for us. Also ‘Fela’ the network admin-
istrator, who got us ‘connected’,  

 
 
 
helped unbureaucraticly.  

Ten minutes walking distance to the 
University. We attend subjects taught in 
English and in Polish. The professors 
and lecturers are very obliging. They 
offered us special classes, thus we attend 
some extra lectures with f.i. Mr. Giruc 
about topics we are interested in. Also 
Mrs.Daszkiewicz, Mr. Korol and Mr. 
Swietlik offered additionally hours for 
us. 

Great thanks are going to the Vice 
Dean Mr. Szuwazynski, who helped us 
with the choice of our subjects. Also due 
to his support, we were enabled to join 
student group meetings. These students 
again gave us the opportunity to experi-
ence as much of their life and culture as 
possible. We went to an ‘Aiesec Com-
mittee’ meeting in Mielno to learn about 
the activities of Aiesec and to meet stu-
dents from other universities. Also we 
were invited by students involved in the 
Erasmus/SOKRATES programmes. 

 
 
 

We talked about stays abroad and 
differences in life here and there. Our 
special thanks go to Michal Zasada 
who tries to organise trips for us to 
learn about our environment. We plan 
on going to Malbork, Frombork, Leba 
– maybe Warsaw and Poznan. 
And we are in Gdansk only one month 
so far. Thus we are looking forward to 
the things to come. 

We apologize  to all the nice peol-
ple we met which could not be men-
tioned in this short essay. We did not 
intend to offend them but the scope of 
this work is not appropriate to go fur-
ther into detail. 

Our tribute goes to all of them and 
we are very pleased to have had the 
opportunity to meet them.We are abso-
lutely convinced that they will be a 
garant for many more interesting days 
to come. 
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Przyjaźń zła-
pana w sieć 
 
Komunikujemy się ze sobą na 
różne sposoby. Jedni wybierają 
drogę tzw. Tradycyjną, czyli 
rozmowę w „cztery oczy”, inni 
gustują w telefonach, jeszcze inni 
uważają, że sztuka epistografii 
jest największą ze sztuk. Tym-
czasem czasy współczesne przy-
noszą nam, jakże ostatnimi czasy 
rozpowszechnioną drogę komu-
nikowania się, jaką jest niewąt-
pliwie komputer, sieć, internet. 
Mało kto w dzisiejszym, cywili-
zowanym świecie nie zetknął się 
choćby raz z takim rodzajem 
przepływu informacji. Mimo, że 
jest masa ludzi przeciwnych 
internetowi, uważa go za siedli-
sko wielu mniej lub bardziej 
niebezpiecznych zjawisk spo-
łecznych, to jednak ma on wiele 
pozytywnych stron w swoim 
istnieniu. Nie chcę się jednak 
skupiać tutaj nad wadami czy 
zaletami takiego rodzaju prze-
pływu informacji, bo myślę, 
mógłby to być zupełnie inny 
temat do rozważań. Mnie osobi-
ście interesuje inna kwestia, a 
mianowicie co, jak i dlaczego 
ludzi skłania do nawiązywania 
zupełnie nowych znajomości 
właśnie z użyciem narzędzia, 
jakim jest ta internacjonalna sieć. 
Wystarczy przecież wejść do 
pierwszego lepszego portalu 
internetowego, kliknąć na link 
chata i już tylko pozostaje wy-
branie odpowiedniego pokoju i 
oczywiście intrygującego nicka i 
już. Cała rzesza ludzi wybiera 
właśnie taką formę rozrywki. 
Niektórzy ot tak sobie po prostu z 
nudów, inni z czystej ciekawości 
a jeszcze inni udają się w ten 
sposób na krótkie„pogawędki” z 
przyjaciółmi oddalonymi często o 
setki kilometrów. Jest to swego 
rodzaju fenomen, ciekawe zjawi-
sko, które z drugiej strony jest 
bardzo niebezpieczne. Dlaczego? 
Ponieważ ludzie przez to, że stają 
się anonimowi, zatracić mogą 
swoją własną osobowość, ukryć 
wady, ale i zalety. Jakże łatwo 
jest przecież przekazać osobie 
„po drugiej stronie” mylne in-
formacje na nasz temat.  
 
Ludzka wyobraźnia jest w tym 
względzie nad wyraz płodna. 
Moim zdaniem jest to 

przykład typowego braku szcze-
rości, ale jakże rozpowszechnio-
nego i w jakiś sposób pewnie i 
tolerowanego przez każdego, kto 
styka się z tego typu „pogawęd-
kami”. To chyba jest kwestia 
tego czy podchodzimy do tego 
jak do zabawy, czy raczej na 
poważnie. Cała ta sytuacja może 
równie dobrze pomóc w pokona-
niu lęku, strach, nieśmiałości, jak 
i poniekąd oszukać człowieka 
swoją prostotą i niewinnością. A 
skutki tego mogą być niewesołe. 
Bo cóż takiego przyjemnego jest 
w wiecznym udawaniu kogoś 
kim się na prawdę nie jest. Fakt, 
wirtualność internetu  

żale i smutki, pocieszać itp., 
itd. Może to wir obowiązków, 
który codziennie ich tak przytła-
cza, że po nierzadko zaganianym 
dniu cieszy ich serce widok, że 
ktoś na drugim końcu świata 
potrafi się zatrzymać choć na 
chwilę i napisać parę ciepłych 
słów. Ale czy w tym przypadku 
pragnienie bycia całkowicie 
anonimowym ma szansę prze-
trwania? Przecież i tak z biegiem 
czasu możemy dowiedzieć się o 
drugim człowieku niesamowicie 
dużo rzeczy. Nie chodzi mi tu 
wcale o fakty z życiorysu, wy-
gląd zewnętrzny, czy też wiel-
kość konta bankowego. Głównie 
mam tu na myśli odkrywanie, 
nawet mimowolne, swojej oso-
bowości. Bo przecież właśnie 
poprzez przelewanie własnych 
myśli na papier pokazujemy 
własne ja. To tak jakby odbijać 
siebie w słowach listu. Są ludzie, 
którzy miesiącami pisują do 
siebie elektroniczne listy. I nie 
przeszkadza im ani to, że siebie 
nie widzą ani nie słyszą, że są w 
jakimś stopniu uzależnieni od 
siebie. Ale tak inaczej niż inni, 
bo uzależnienie to może się 
objawiać ciągłym oczekiwaniem 
na wiadomość. Czy takie uzależ-
nienie jest groźne? Pewnie w 
jakimś stopniu tak, jeśli człowiek 
nie potrafi zapanować nad swoją 
niecierpliwością, oczekiwaniem i 
przywiązaniem do nieustannego 
sprawdzania poczty. Jest to także 
oderwanie od rzeczywistości, 
odejście od tradycyjnej formy 
organizacji społeczeństwa, które 
powinno niby żyć w jako takiej 
jednolitej harmonii. A tu, za-
mknięcie się w jakby równole-
głym wymiarze świata, świata, 
który istnieje tylko dzięki krze-
mowym płytkom sprytnie połą-
czonym gdzieś kiedyś. 
Czy w tym wszystkim tkwi jakiś 
sens? Myślę, że sens w tym jest i 
to bardzo duży, tylko trzeba do 
tego wszystkiego podchodzić z 
oczywistym dystansem. Z dy-
stansem, który powinien się 
pojawić równolegle, gdy przez 
naszą głowę przebiega właśnie 
taka myśl, ażeby sięgnąć po taką  

formę rozrywki. Zawsze wte-
dy należy mieć na uwadze świat 
realny. Godna uwagi może reak-
cja ludzi, kiedy to dowiadują się 
o tym, jaki początek „e-
znajomości”. Mimo iż istnieje 
coś w postaci powszechnego 
przyzwolenia, to jednak zdziwie-
nie jest równie obecne jak i za-
skoczenie. I tu nasuwa się myśl: 
czy taki sposób zawierania zna-
jomości jest w pełni zrozumiały 
przez wszystkich? Chyba na razie 
nie, ponieważ dla wielu ludzi jest 
to wciąż nie do pomyślenia, żeby 
tak dobrze poznać drugą osobę 
tylko dzięki rozmowom pisanym. 
A może to tylko  kwestia tego, z 
której strony się patrzy? 

 
 

zniekształca i wypacza poczucie 
winy w tym względzie, ale z 
biegiem czasu bycie zupełnie 
inną osobą przeszkadzać może w 
tworzeniu własnego ja. 

Kwestia zaufania w dobre in-
tencje drugiego człowieka jest 
bardzo istotna. Tu od razu nasu-
wa się pytanie: a co z ludźmi, 
którzy jednak poznali kogoś 
ciekawego( i mam tu na myśli 
cały wachlarz możliwości-w 
zależności czego się oczekuje od 
drugiej osoby) właśnie w ten, 
bądź co bądź dziś trochę jeszcze 
niekonwencjonalny sposób. 
Zdarza się tak i to nawet nie 
rzadko, że ludzie, którzy poznali 
się właśnie na chatach, IRC-ach, 
ICQ, GaduGadu itp. itd. zostają 
serdecznymi przyjaciółmi lub też 
tworzą się z tego jakieś poważ-
niejsze związki. Co wpływa na 
to, że mimo iż ludzie kompletnie 
siebie przecież nie znający potra-
fią na tyle sobie zaufać, żeby 
zacząć ze sobą np.  korespondo-
wać?- wymieniać myśli, do-
świadczenia, wylewać  

  
Najlepszym podsumowaniem 

tych moich rozmyślań może być 
książka Janusza L. Wiśniewskie-
go pt. „S@motność w Sieci”, 
która w swojej treści przedstawia 
poniekąd złożoność tegoż tematu. 
Jest ona dowodem na to, że 
przyjaźń złapana w sieć może 
sprawić, że człowiek jest w stanie 
dowiedzieć się o sobie samym i o 
innych wielu ciekawych rzeczy i 
że „wirtualność Internetu  to 
tylko umowa i że e-mail - tak 
naprawdę - nie musi różnić od 
listu przysłanego zaprzęgiem 
przez posłańca..”. 
 
 
 

AniaT
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Bonn... 
 
Szukamy chętnych 

do prowadzenia wy-
miany Politechnika 
Gdańska - Rheini-
sche Friedrich-
Wilhelms-
Universitaet Bonn. 
Znajomość niemiec-
kiego jest ko-
nieczna, ale nie 
przejmujcie się, 
germanistą nie 
trzeba być… Jak to 
wygląda? 10-15 
studentów przyjeż-
dża do nas i od 
nas jedzie 10-15 
studentów. Koszty 
pokrywa po stronie 
polskiej Politech-
nika a po stronie 
niemieckiej Stu-
dentenWerk Bonn. 
Ogólnie niezła za-
bawa za cudze pie-
niądze. Zła strona 
medalu? Trzeba 
przygotować wizytę 
Niemców w Polsce. 
Wywołałem chociaż 
lekkie zaintereso-
wanie? Skontaktuj 
się ze mną, albo z 
Pawłem Kondrackim 
III rok WZiE, żeby 
dowiedzieć się jak 
było…a ze mną lub 
lektorką niemiec-
kiego, panią Hanną 
Olejnik, jeżeli 
chcesz brać w tym 
udział… 
 
 
 
 
 
Paweł Krzyżak III sem. 

MSU
Samorząd Studentów 

(pokój 703 „B”)
pawel.krzyzak@wp.pl

Analityk za 
czterdzieści 
tysięcy... 
 
 
Spory prestiż i 
często duże pienią-
dze. A może raczej 
nudne ślęczenie nad 
cyferkami? Liczba 
absolwentów zainte-
resowanych pracą w 
finansach dowodzi, 
że chyba raczej to 
pierwsze. I nawet 
redukcje w bankach 
tego wizerunku nie 
zmieniły. 
 
 
 
 

Przez ostatni rok w pra-
sie przeczytać można było 
głównie o zwolnieniach w 
bankowości. Fuzje banków i 
innych instytucji finanso-
wych doprowadziły do 
znacznego ograniczenia 
zatrudnienia, które nadal 
wielu specjalistów ocenia 
jako za wysokie. Według 
niektórych badaczy w pol-
skiej bankowości istnie 
blisko 60% przerost zatrud-
nienia. Co oczywiście nie 
oznacza, że banki nie za-
trudniają absolwentów – 
często zwalniają słabiej 
wykształcone kadry, by 
przyjąć ludzi po studiach. 
Zwalniają też w bankowości 
tradycyjnej, by zatrudniać 
młode i wykształcone osoby 
do banków internetowych. 
Nie chodzi tylko o mBank 
czy Inteligo. Także oddziały 
internetowe Fortis Banku, 
PBH czy połączonych sił 
WBK i Banku Zachodniego.  
 

Jednak praca w bankach 
(detalicznych albo korpora-
cyjnych) to nie jedyna moż-
liwość kariery dla finansi-
sty. Usługi doradcze czy 
księgowe, a także instytucje 
związane z rynkiem kapita-
łowym, 
 

takie jak fundusze emerytalne, 
inwestycyjne, firmy leasin-
gowe, ubezpieczeniowe – to i 
tak nie wszystkie miejsca, 
gdzie pracę znajdą absolwenci 
kierunków związanych z 
finansami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ale nie tylko sektor finan-

sowy zatrudnia finansistów. 
Potrzebują ich także „zwykłe” 
firmy: usługowe i produkcyj-
ne. To, jakie wymagania trze-
ba spełnić, by pracować w 
działach finansów przedsię-
biorstw, nie jest jednoznacz-
ne. Przedstawiciele polskich 
firm częściej deklarują, że 
szukają przede wszystkim 
osób po studiach z tej dzie-
dziny. Przedstawiciele kon-
cernów zagranicznych twier-
dzą natomiast, że finansistą 
może być także filozof – bo 
niezbędnej wiedzy można się 
nauczyć, a ważniejsza jest 
osobowość. I pierwsi i drudzy 
są zgodni, co do jednego: 
zdolności analityczne i nume-
ryczne, logiczne myślenie, 
dokładność i rzetelność – to 
cechy, bez których ani rusz w 
tej dziedzinie.  
 

Najwięcej osób kieruje 
jednak swoje pierwsze kroki 
do banków. Według Związku 
Banków Polskich można 
znaleźć tu pracę w następują-
cych specjalizacjach: organi-
zacja i zarządzanie, operacje 
bankowe krajowe, operacje 
bankowe zagraniczne,  

 
rachunkowość bankowa, 
analiza kredytowa i funda-
mentalna, rynek pieniężny i 
kapitałowy, marketing ban-
kowy, informacja i informa-
tyka bankowa oraz bankowa 
obsługa prawna.  
 

Odrębną kategorią są pra-
cownicy działów zajmujących 
się kontaktami z klientami. W 
tym przypadku nie wystarczą 
umiejętności wyniesione ze 
studiów finansowych czy 
rachunkowości, ale trzeba 
umieć również prowadzić 
negocjacje, dbać o „komfort 
psychiczny” klientów, którzy 
powierzają bankom swoje 
fundusze. Doradztwo finan-
sowe jest jednym z bardziej 
odpowiedzialnych i wyczer-
pujących zawodów.  
 

Na polskim rynku funk-
cjonują trzy „rodzaje” ban-
ków – zagraniczne, duże 
państwowe (i byłe państwo-
we) oraz małe: regionalne lub 
niszowe. Większość absol-
wentów stara się o miejsce w 
wielkich bankach, mogących 
im zagwarantować rozwój i 
dobre warunki pracy. Jednak 
wiąże się z tym pewne ryzyko 
– duże banki łączą się, co 
pociąga za sobą zwolnienia. I 
chociaż nie zamykają drogi 
przed świeżo upieczonymi 
absolwentami, trzeba mieć 
świadomość, że o pracę jest 
teraz trudniej niż kilka lat 
temu.  
 

Znajduje to zresztą odbicie 
w płacach proponowanych 
młodym pracownikom, które 
często są znacznie poniżej 
średniej krajowej. Tegoroczna 
„Polska Lista Płac”, publiko-
wana przez „Gazetę Wybor-
czą”, wyraźnie pokazuje roz-
piętość zarobków pracowni-
ków banków – początkujący 
dostają około 1000-1500 
złotych brutto (polskie banki) 
albo 3.000 - 4.000zł brutto 
(banki zagraniczne). Nato-
miast do elity finansowej 
należy nie tylko kierownic-
two, ale i specjaliści – 40.000 
złotych dostaje analityk w 
jednym z zachodnich banków 
inwestycyjnych.  
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Nic dla nas bez nas...
...czyli dobrze jest wiedzieć, że 

Case-study, … z 
czym to się je? 
 

Studia Inżynierii i zarządzania w 
przemyśle (IEM) - bo to właśnie studiu-
jemy - to specyficzny kierunek 
w dzisiejszym świecie biznesu. Absol-
wenci naszego wydziału łączą w sobie 
umiejętności menedżerskie 
z obszarem techniczno-produkcyjnym. 
Jest to nie lada wyzwanie dla każdego z 
nas. Kto się decyduje na te studia, powi-
nien się odznaczać przedsiębiorczością, 
kreatywnością, umiejętnością pracy w 
grupie czy kierowania nią, jednocześnie 
mieć umysł ścisły i analityczny. Takich 
właśnie inżynierów-menedżerów poszu-
kują dziś w biznesie. Jednak z dnia na 
dzień wymagania się zmieniają. Dziś, 
oprócz tych umiejętności, powinniśmy 
mieć ze sobą również bagaż doświad-
czeń (zawodowych oczywiście). Ale jak 
to zrobić, kiedy jest się studentem stu-
diów dziennych? Po części doświadcze-
nie w praktycznym myśleniu zdobywa-
my przygotowując na zaliczenie prze-
różne projekty. Jednak czy to wystarczy? 
Robiąc taki projekt mamy na to kilka 
miesięcy. Spokojnie analizujemy 
wszystkie czynniki, by na koniec przed-
stawić rozwiązanie. A co się stanie, 
kiedy w firmie pojawi się przed nami 
problem, z którym będziemy musieli się 
uporać w ciągu kilku godzin? Czy jeste-
śmy przygotowani na takie  
sytuacje? Czy jesteśmy przygotowani do 
podejmowania szybkich i trafnych decy-
zji mając do dyspozycji kilku współpra-
cowników? Tego nie wiemy. I trudno 
jest nam na to pytanie odpowiedzieć, 
póki sami się 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nigdy nie przekonasz się czy jesteś 
do tego zdolny, jeśli nie będziesz brał 
udziału w takich warsztatach. Spróbuj, 
a przekonasz się, że potrafisz… Spró-
buj, a będziesz miał co wpisać do swo-
jego CV. 

Jeśli chcesz sprawdzić swoje umie-
jętności biorąc udział w case-study, już 
niedługo będziesz mógł to zrobić. 
Począwszy od listopada na Politechni-
ce Gdańskiej regularnie będą organi-
zowane takie turnieje. A wszystko to 
będzie istniało dzięki naszej wydzia-
łowej organizacji ESTIEM.  

Naszym celem jest ‘jednoczenie i 
kształcenie europejskich studentów 
IEM.’ Dzięki nam możesz się dużo 
nauczyć, sprawdzić swoje możliwości 
(uczestnicząc w projektach lub je or-
ganizując) oraz poznać innych studen-
tów IEM w całej Europie.  

Więcej informacji na temat organi-
zacji ESTIEM oraz wszystkich projek-
tów możesz znaleźć w naszej gablocie 
przy łączniku GG oraz na stronie 
http://estiem.zie.pg.gda.pl 
 
“Stay where you are, or join ES-
TIEM to cross your borders.” 

Guido Pans, Eindhoven
 

w takiej sytuacji nie znajdziemy. A 
przecież każdy chciałby rozpocząć pracę 
zawodową już wiedząc, na co go stać. 
Nie praktykując pod okiem szefa, ale 
mieć te doświadczenia ze sobą w kiesze-
ni.Do takich sprawdzianów służą wła-
śnie case-study, czyli studium przypad-
ku. Na czym to polega?  

Kilka grup kilkuosobowych zbiera 
się w jednym miejscu i otrzymuje do 
ręki case-study. Taki case jest przeważ-
nie robiony pod kątem konkretnej firmy, 
jednak nazwa i dane zostają zmienione. 
W case’ie znajdujemy opis obecnej sytu-
acji danej firmy, krótką charakterystykę 
rynku oraz problem, przed jakim firma 
stoi. Zadaniem drużyn jest przeanalizo-
wanie rynku oraz zaproponowanie roz-
wiązania na zadany temat. Czasem zda-
rza się, że nie można dać konkretnego 
rozwiązania, ponieważ najpierw należa-
łoby zmienić inne istotne rzeczy w fir-
mie, a dopiero potem zająć się analizo-
waniem danego problemu. To właśnie do 
nas należy ocena sytuacji i szybka reak-
cja – właściwa dla sytuacji.  

Po określonym czasie (przeważnie 3-
4 godziny) każda drużyna ma około 5-10 
minut na zaprezentowanie rozwiązania 
przed jury, które się składa z wykładow-
ców oraz przedstawiciela firmy organi-
zującej turniej. Tu wygrywa lepszy i 
szybszy. Liczą się rzeczowo i fachowo 
przedstawione konkrety. 

Dzięki takiemu turniejowi mamy 
okazję sprawdzić czy umiemy pracować 
w zespole, pod presją czasu i czy dobrze 
potrafimy ocenić rynek na podstawie 
kilku danych. Jest to również świetna 
okazja, aby się przekonać czy umiemy 
praktycznie wykorzystać wiedzę zdobytą 
podczas studiów.  
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Chciałbym zaproponować dwa nowe tematy na drzwiach od pokoju samo-
rządu (703 szarego gmachu „B”): 
 

 Czy dziekanat na WZiE działa dobrze? Czy coś chciałbyś / chciałabyś zmienić w jego działaniu? 
(Prosimy tutaj o konkrety, a nie odpowiedzi typu: „nie podoba mi się, zmieniłbym wszystko”) 

  
 Czego oczekujesz od Samorządu Studentów i organizacji studenckich działających na WZiE PG? 

(realne hasła mile widziane … gwiazdki z nieba się niestety nie uda…) 
 

Paweł
PS. A jeśli masz własne pomysły, które chcesz zrealizować…Coś-tam-bym chętnie do CV dopisał 
/dopisała…Skontaktuj się z nami, myślę, że warto… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopka redakcyjna, czyli kto tym wszystkim kręci:
Prowadzenie: Anna Tomczyk 
Współpraca: Kasia Majchrzak, Paweł Krzyżak, Adam Czarnecki, Sylwia Orlikowska,  
Gracjan Pieprzowski, Dorota Klysewicz (ESTIEM), www.pracuj.pl, www.zie.pg.gda.pl/samorzad  
 
 
K o n t a k t :   a n i a t @ c h e l m . g d a . p l    
„gaZiEta” powstaje przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 

Jak zachować zdrowy poziom szaleństwa ?
...I DoPrOwAdZiC dO NiEgO InNyCh 
 

 Podczas przerwy obiadowej siadaj w swoim  
samochodzie z suszarką do włosów skierowaną  
na przejeżdżające samochody I sprawdzaj czy zwalniają.  

 Za każdym razem, gdy ktoś cię o coś prosi, pytaj czy chce do tego 
frytki.  

 Postaw na swoim biurku kosz na śmieci z napisem "DO ZAŁATWIENIA.". 
 Przez trzy dni z rzędu zaparzaj w firmowym ekspresie kawę bezkofe-
inową. Kiedy już wszyscy uwolnią się od kofeinowego nałogu przejdź 
na Expresso.  

 Na swoich czekach w rubryce "notatki" wpisuj zawsze "za usługi sek-
sualne".  

 Ustaw jasność swojego monitora na maksimum a 
kontrast na minimum i wmawiaj wszystkim, że 
tak ci wygodnie.  

 Nieużywajżadnychznakówprzestankowychanispacji 
 Jak tylko to możliwe zamiast chodzić, podska-
kuj.  

 Pytaj wszystkich jakiej są płci.  
 Przy okienku DRIVE THRU precyzuj, że twoje za-
mówienie jest "na wynos".  

 W operze podśpiewuj wraz z aktorami.  
 Idź na wieczór poezji i pytaj dlaczego wiersze się nie rymują.  
 Dowiedz się gdzie robi zakupy twój szef i kupuj dokładnie te same 
rzeczy.  

 Noś je zawsze następnego dnia po tym jak Szef był  
ubrany w taki sam strój. (Jest to szczególnie  
efektowne, gdy twój szef jest przeciwnej płci)  

 Wysyłaj e-maile do reszty współpracowników,  
informujące dokąd się udajesz.  

 Na przykład: "Jeśli ktoś by mnie szukał, to jestem w ubikacji."  
 Pięć dni naprzód mów swoim znajomym, że nie  
 przyjdziesz do nich na imprezę, bo nie jesteś w nastroju.  
 Mrucz w windzie.  
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