
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 7, grudzień 2002

 
Tytułem wstępu... 
 
 

Właśnie zaczął padać 
pierwszy śnieg! Czyżby powoli 
zaczęło się przedświąteczne 
szaleństwo?  - nie tylko w 
sklepach, ale i w przyrodzie? 
Tak moi Drodzy. Już chyba 
lada dzień zaczniemy biegać po 
sklepach w poszukiwaniu 
prezentów, karpia na stół 
wigilijny, stroju na 
sylwestrowe szaleństwo... Kto 
się nie może doczekać? Ręka w 
górę!   

Mam nadzieję, że wśród 
ferworu przedświątecznych 
przygotowań znajdziecie jakąś 
spokojną chwilkę i zobaczycie 
co ma dla Was do zaoferowania 
najnowszy numer gaZiEty. 
Specjalnie dla wszystkich 
obecnych i przyszłych 
inżynierów – krótko 
przeprowadzony dowód... 
 A nich tam gadają – ja wiem 
swoje – Święty Mikołaj 
istnieje, bo ja jakimś cudem 
jednak znajduję prezenty pod 
choinką...   
Miłej lektury! 
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Z okazji zbliżających się Świąt  
Bożego  Narodzenia pragniemy 

złożyć życzenia 
spełnienia marzeń, miłych 
niespodzianek losu, grona 
prawdziwych przyjaciół,  

niewyczerpanych pokładów 
energii, uśmiechu na co dzień 

Wszystkim Pracownikom Wydziału 
ZiE, Studentom, osobom 

wspierającym nasze pismo i 
oczywiście wszystkim czytelnikom 

Redakcja gaZiEty 
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Nic dla nas bez nas... 
...czyli warto wiedzieć, że 

 
Dziś o 
Socratesie…  
część I 
 
 

No tak… dla większości 
„Socrates” studentów to po angielsku 
zapisane imię ateńskiego filozofa, 
dla mnie jednak to przede wszystkim 
program edukacyjny Unii 
Europejskiej.  
Więcej na temat Socratesa 
znajdziecie na stronie 
www.socrates.org.pl/socrates2.html . 
 

Skoncentruję się na  jednym z 
komponentów programu 
edukacyjnego "SOCRATES", a 
mianowicie ERASMUSem. Jego 
zadaniem jest podnoszenie poziomu 
kształcenia i wzmacnianie jego 
europejskiego wymiaru w szkołach 
wyższych.  

 
 W trzydziestu krajach Europy 

uczelnie uczestniczące w 
programie ERASMUS realizować 
mogą między innymi działania 
takie jak: wymiana studentów - 
wyjazdy do partnerskich uczelni 
w krajach europejskich i 
przyjmowanie studentów z tych 
uczelni w celu zrealizowania 
przez nich uzgodnionego 
pomiędzy uczelniami programu 
studiów (trwającego od 3 
miesięcy do 1 roku 
akademickiego); 

 wymiana nauczycieli 
akademickich - wyjazdy do 
partnerskich uczelni w krajach 
Europy i przyjmowanie 
wykładowców z tych uczelni w 
celu prowadzenia przez nich zajęć 
dydaktycznych; 

 przygotowanie studentów i 
wykładowców wyjeżdżających na 
stypendia, opieka nad studentami 
przyjeżdżającymi z krajów 
europejskich; 

 
 

• organizacja wymiany studentów 
i kadry dydaktycznej - działania 
mające na celu promocję i 
organizację wymiany, m.in. 
przygotowanie studentów i 
wykładowców wyjeżdżających 
na stypendia, opieka nad 
studentami przyjeżdżającymi z 
krajów europejskich 

 
W roku akademickim 2002/2003 1 
871 uczelni w Europie złożyło 
wnioski o Kontrakt Uczelniany a 120 
polskich uczelni realizuje Kontrakty 
Uczelniane 

 
OK. Tyle encyklopedii, teraz 

postaram się opisać jak to wygląda u 
nas na wydziale…i na całej uczelni.  

 
Koordynatorem uczelnianym jest 

pan prof. Marek Biziuk z W. Chem. 
A do pomocy ma panie: Beatę 
Wajdzik (dział kształcenia – zajmuje 
się pomocą studentom) i Anielę 
Tejchman (dział kontaktów z 
zagranicą). Jest też niezłomna 
Komisja ds. Współpracy z Zagranicą 
przy Samorządzie Studentów PG, 
członek Erasmus Student Network –
opiekująca się studentami z 
zagranicy i organizująca akcje 
informacyjne dla studentów PG.  

 
Gwałtownie wzrasta (patrz Tab. 

1.) zainteresowanie programem… 
mam nadzieje, że Wasze też ☺. 
Politechnika z powyższą ilością 
wyjazdów / przyjazdów zajmuje 
wśród Polskich uczelni około 15 
miejsca.  
 
 
 

Natomiast studenci od nas 
wyjeżdżający mają zapewnione 
wysokie stypendium – dla 
porównania studenci UG dostają 
120 € miesięcznie… 

 
Jaki student może wyjechać na 

„Socratesa” ?  
 Musi być studentem uczelni, 

która go wysyła (macierzystej). 
 Musi ukończyć I rok studiów 
 Musi być obywatelem kraju, z 

którego jest wysyłany, lub mieć 
status uchodźcy 
 Musi prowadzić właściwe 

studia (czyli za granicą ma 
studiować to samo, co na uczelni 
macierzystej. 

Podam jeszcze ilości umów 
bilateralnych na poszczególnych 
wydziałach (O procedurze 
podpisywaniu umów; 
bilateralnych między uczelniami 
mogę napisać w kolejnym 
numerze „GaZiEty”…) 
: 

 W. Arch. – 17 umów; 
 WBWiIŚ – 5 umów; 
 W Chem. – 14 umów; 
 WEiA. – 5 umów; 
 WETiI – 8 umów; 
 WFTiMS – 9 umów; 
 WIL -6 umów; 
 W. Mech – 14 umów; 
 WOiO -1 umowa 
 WZiE – 6 umów; 

 
Jak widać nie jesteśmy tu 
potentatem, ale czemu nie mamy 
zacząć być? 
 
Koniec części pierwszej…..  
       Paweł (+) 

 

Rok 
akademicki

Kwota 
przeznaczona 
dla studentów 
(w €) 

Wyjazdy/ średnia 
kwota 
stypendium (w €) 

Przyjazdy 
obcokrajowców na 
PG 

2000/2001 120 231 85 / 241 11 
2001/2002 139 384 86 / 270 16 
2002/2003  
*prognozy 

149 400 201 / 240 129 

Tab. 1.

-6- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po małym odpoczynku 
przystąpiłem do „zabawy 
właściwej”. Wszyscy 
tańczyli, bawili się 
doskonale, popijając 
złocisty napój. Moje 
pierwsze i najważniejsze 
spostrzeżenie: już dawno 
nie widziałem tylu 
fantastycznych ludzi w 
jednym miejscu, na jednej 
imprezie. Oby takich jak 
najwięcej!!! 

Mam nadzieję, że 
zabawię tu dłużej niż jeden 
semestr - bo naprawdę 
warto! 

Krzysiek W.

Po 
otrzęsinach... 
 

Tekst ten piszę na 
drugi dzień po 
otrzęsinach. Trzeba 
przyznać, że bawiłem się 
wyśmienicie (i myślę, że 
zdecydowana większość 
też pozytywne 
wspomnienia). Jadłem 
musztardę, rzucałem 
piłką do kosza, 
budowałem wiatrak 
przeciw wiatrom, 
reklamowałem jedzenie 
dla kotów, które 

wzmaga potencje i wiele 
jeszcze innych „dziwnych” 
rzeczy. Była to 
niewątpliwie bardzo dobra 
okazja, żeby wszystkich 
choć trochę lepiej poznać, 
zamienić choć trochę zdań. 
Do wyznaczonych dla nas 
zadań wszyscy 
przystępowali z ogromnym 
zapałem (przyczyną 
zapewne były obiecane 
przez organizatorów 
nagrody w formie płynnej 
☺). Ludzie rzucali nowe 
pomysły, nawzajem się 
uzupełniali. Nasz dream 
team 

grupy drugiej zajął 
zaszczytne drugie miejsce, 
ale nie chodziło o to – 
ważne, że choć na chwilę 
sprawnie działaliśmy jako 
spójna grupa, która 
pokonywała kolejne 
zadania. 

Po otrzęsinach w 
budynku WZiE impreza 
przeniosła się do „Stajni”. 
Zabawa była tam naprawdę 
super!!! Jedynym minusem 
było może to, ze było 
trochę ciasno – ale to znak 
przynajmniej, że 
frekwencja dopisała!!!  

Jak to z 
KAROLAMI 
było... 
 

Napięcie sięga 
zenitu, wszyscy 
nominowani z 
niecierpliwością i 
lekkim 
zdenerwowaniem 
czekają na wydanie 
werdyktu. Wszyscy 
zastanawiają się KTO 
będzie tym 
szczęśliwcem... Nagle 
pada  - jakże znana 
skądinąd – formułka: 
„...a zwycięzcą jest...”.    
Nie, tym razem to nie 
gala rozdania Oskarów 
– tym razem to 
statuetka KAROLA 
będzie gwoździem 
programu. 15 listopada 
w Dworze Artusa 
miałam zaszczyt 
uczestniczyć w 
uroczystej finałowej 
gali konkursu 
KAROLE. Mówię 
zaszczyt,  ponieważ nie 
codziennie mamy  
 
 

przecież okazję 
chociażby (legalnie 
☺)wejść do Dworu 
Artusa i do tego spotkać 
tam przedstawicieli 
świata biznesu (Marek 
Goliszewski, BCC), 
polityki (Donald Tusk, 
PO), czy nauki (prof. 
Edmund Wittbrodt. 
Całe rozdanie nagród 
poszło sprawnie i raczej 
bez większych 
problemów. Cała 
impreza mogłaby się 
wydawać zupełnie 
podobna do wszystkich 
innych tego typu 
przedsięwzięć, gdyby 
nie pewien zapewne 
zupełnie niezamierzony 
element: wszechobecne 
„wpadki” 
konferansjerów... 
przekręcanie liter w 
nazwiskach 
nominowanych oraz 
gości, zmienianie nazw 
tytułów nominowanych 
projektów... Trzeba 
powiedzieć, że 
poproszeni o 
poprowadzenie 
uroczystości  

przedstawiciele 
Studenckiej Agencji 
Radiowej, zmienili 
nieco ton uroczystości 
(nieumyślne 
oczywiście). Kiedy już 
wszyscy zdążyli się 
przyzwyczaić do 
wszechobecnych 
literówek, 
konferansjerzy 
zaserwowali 
stwierdzenie: „Oto 
człowiek, z którym nikt z 
nas nie chciałby się 
spotkać..." - o p. Marku 
Goliszewskim... Na 
szczęście wszystko 
skończyło się tylko na 
śmiechu...  
 

Zapewne dla 
wszystkich niezwykle 
miłym – i w rezultacie 
niezbędnym –
elementem imprezy był 
poczęstunek wydany w 
pobliskiej Piwnicy  
 

Rajców. Wszystkich 
zaproszonych 
ugoszczono tam jadłem 
obfitym i mimo, że 
jadłospis był głównie 
nastawiony na potrawy 
rybne, myślę, ze każdy 
mógł znaleźć małe co 
nieco dla siebie –
zarówno do jedzenia, 
jak i do picia... 

Jednym słowem, 
uważam, że finał 
konkursu KAROLE 
można uznać za udany. 
Teraz zostało nam 
czekać na kolejną 
edycję (tym razem 
jubileuszową – X)... 
Tymczasem wszystkim 
Studentom, którzy 
zmagają się właśnie z 
przeróżnymi projektami 
życzę oczywiście 
wytrwałości (to 
naprawdę ciężka praca; 
wiem to po sobie...), ale 
warto bo nagrody i 
oczywiście 
przyszłoroczny finał 
czekają na 
wytrwałych!!!  

AniaT
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W jednym 
stali 
biurze... 
 
 

W Mars / Master 
Foods 270 
pracowników 
pracuje w jednym 
pomieszczeniu – 
ogromnym biurze 
typu Open Space. 
Jak się tam 
pracuje? 

 
 

Pracuj.pl.: Skąd w 
ogóle pomysł na tak 
ogromne open space? 
Czemu bez ścianek 
działowych, nawet 
takich z dykty?  
Monika Misztal, 
Graduate Activity 
Manager: Open space 
wynika z kultury 
organizacyjnej firmy, 
zgodnie z którą chcemy 
tworzyć równie dobre 
warunki pracy wszystkim 
pracownikom. Celem 
open space nie jest 
maksymalne 
wykorzystanie miejsca i 
stłoczenie dużej liczby 
osób na małej 
powierzchni, lecz 
stworzenie takich 
warunków do pracy, 
które zwiększają 
poczucie bycia w jednym 
zespole oraz wspomagają 
komunikację wewnątrz i 
pomiędzy działami. W 
nowoczesnych firmach 
grupy projektowe 
składają się z 
pracowników różnych 
działów, którzy zajmują 
różne pozycje w 
strukturze organizacyjnej. 
Brak ścianek działowych 
w biurze ułatwia 
bezpośrednie kontakty 

.Jak pracownicy 
odbierają to, że 
dyrektorzy siedzą z 
nimi na jednej sali?  
Myślę, że nasi 
pracownicy bardzo 
pozytywnie odbierają to, 
że zarząd firmy siedzi z 
nami na jednej sali, a nie 
w gabinetach ze 
skórzanymi fotelami, 
oddzielony od pozostałej 
części biura 
sekretariatem. Tworzy to 
bardziej otwartą 
atmosferę pracy – każdy 
z dyrektorów jest dla nas 
dostępny, jeśli 
potrzebujemy decyzji lub 
porady. Otwarte biuro 
zmniejsza poczucie 
dystansu pomiędzy 
pracownikami.  
 
Czasem uważa się, że 
open space jest 
stresujące – każdy jest 
cały czas „na widoku” 
i pod obserwacją 
szefa. Jak ty to 
odbierasz?  
Rzeczywiście na 
początku można mieć 
takie obawy. Open space 
nie sprzyja 
„leniuchowaniu” w pracy. 
Szef to widzi i może 
zareagować. Spójrzmy 
jednak na to z innej 
strony. Każdy z nas 
pewnie miał do czynienia 
z sytuacją, kiedy 
potrzebował decyzji lub 
podpisu swojego 
przełożonego, żeby móc 
ruszyć z jakimś 
projektem i musiał 
przebijać się przez 
sekretarki oczekując na 
dostępność szefa. W 
naszej firmie nie mamy 
tego problemu. Widzimy, 
kiedy szef jest dla nas 
dostępny; zawsze 
możemy poprosić o 

rozmowę. Poczucie „bycia 
na widoku” bardzo szybko 
ustępuje a open space staje 
się czymś naturalnym i 
pozytywnie postrzeganym. 
 
Jak zwykle reagują 
nowi i potencjalni 
pracownicy, gdy po raz 
pierwszy widzą miejsce, 
w którym mają 
pracować?  
Najczęściej z ich twarzy 
można wyczytać 
zaskoczenie. Budynek 
biurowy z zewnątrz 
wygląda niepozornie. W 
środku natomiast jest 
naprawdę „marsjańsko” –
na bardzo dużej 
powierzchni biurowej, 
około 3000 mkw. pracuje 
270 osób, część z nich (ci 
którzy kilkakrotnie w ciągu 
dnia odwiedzają fabryki) 
ubranych w białe 
kombinezony. Większość 
osób pracujących w biurze 
to ludzie młodzi; średnia 
wieku w firmie wynosi 
około 30 lat. To pierwsze 
wrażenie. Potem zauważa 
się, że biuro jest bardzo 
nowoczesne, z 
kilkunastoma dobrze 
wyposażonymi salami 
konferencyjnymi, centrum 
informacyjno-
szkoleniowym, pokojem do 
wideokonferencji, 
kącikami kawowymi, 
własnym biurem podróży, 
centrum medycznym, 
kantyną, siłownią i salą do 
aerobiku.  
 
Jak taki wystrój 
wnętrza wpływa na 
atmosferę pracy, 
kulturę firmy? Jakie są 
plusy a jakie minusy?  
Oczywiście „otwarte 
biuro”, tak jak wszystko, 
ma swoje wady i zalety.  

Według mnie największą 
korzyścią takiego 
rozwiązania jest 
usprawnienie komunikacji 
zarówno na linii 
pracownik-przełożony, jak 
i pomiędzy 
poszczególnymi działami 
firmy. Brak ścianek 
działowych wpływa 
korzystnie na relacje 
międzyludzkie: wszyscy 
się znamy, jesteśmy ze 
sobą po imieniu. Taka 
organizacja biura pozwala 
również na lepsze 
zrozumienie pracy naszych 
kolegów: wiemy czym się 
zajmują i z jakimi 
problemami stykają się na 
co dzień.  
 

Największym minusem 
otwartego biura według 
mnie, szczególnie dla osób, 
które przedtem nie 
pracowały w takich 
warunkach, mogą być 
problemy ze skupieniem. 
Powodem nie jest hałas 
(roślinność i specjalna 
wykładzina skutecznie 
wyciszają pomieszczenie 
biurowe), lecz to, że sporo 
się wokół dzieje i to może 
odwracać uwagę. W takiej 
sytuacji, jeżeli 
potrzebujemy bardziej 
skupić się nad swoją pracą, 
można skorzystać z 
któregoś z pokojów 
przeznaczonych do spotkań 
lub centrum szkoleniowo-
informacyjnego.  
 

Studencka Agencja 
Radiowa 

www.sar.pg.gda.pl

-5- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opinie... 
...czyli dobrze mieć własne zdanie 

Polska w 
sercu 
Europy... 
 
 
 

Polskie społeczeństwo w 
dobie ogólnoświatowej 
globalizacji, w przededniu 
wstąpienia do Unii 
Europejskiej jest owładnięte 
wszelkiego rodzaju 
„zachodnimi cudami”, które 
dostępne są w naszych 
polskich sklepach. W 
supermarketach można 
spotkać zarówno holenderską 
sałatę jak i amerykański 
samochód Chrysler. Ludzie 
jeżdżą do hipermarketów 
parę razy w tygodniu na 
swego rodzaju wycieczki, na 
których  wydaje się ciężko 
zarobione pieniądze. 
Niezależnie od poglądów 
politycznych, zwolennicy, jak 
i przeciwnicy przystąpienia 
Polski do UE spotykają się 
przy kasie w Auchan, Geant, 
Carefourze, Hicie, albo 
podobnie jak tysiące naszych 
rodaków odpoczywających 
na plażach Majorki, Ibizy czy 
Rodos. Polacy „nogami 
zagłosowali” już na globalna 
gospodarkę i przystąpieniem 
naszego kraju do wspólnot 
europejskich. 

Jako młody człowiek 
opowiadam się za wejściem 
do Unii Europejskiej, choć 
jednocześnie twierdzę, że 
pewne sprawy związane z 
uczestnictwem we 
Wspólnocie należy jak 
najszybciej wytłumaczyć. 
Jest rzeczą zasadniczą, aby 
proces negocjacji z UE 
uwzględniał polską 
specyfikę, naszą historię, jak 
i polskie interesy narodowe.  
Ostatnio natknąłem się na 
badania Eurobarometru 
mówiące o poparciu polskiej 
akcesji do UE wśród 
poszczególnych nacji 
europejskich. Trudno nie 
zauważyć, że historia kładzie 
się cieniem na wzajemnym 
postrzeganiu. „Polska 
gospodarka” jest w 
Niemczech ciagle 
synonimem bałaganu i 
niechlujstwa, zaś „szkop” 

to ciągle najgorsze określenie na 
polskich podwórkach. Nic 
dziwnego skoro bardzo słabo 
promujemy polskie osiągnięcia 
na Zachodzie.  Czy to, że 
powszechnie w polskich głowach 
słowa: „niemiecki samochód”, 
„włoski makaron”, „francuskie 
wino” budzą skojarzenie z 
najwyższą jakością , jest 
przypadkiem? Nie ! po prostu 
rządy tych państw przez długie 
wbijały w głowy Europejczyków, 
że ich kraje są uosobieniem 
nowoczesności, jakości i 
zaradności. Niestety kolejne 
polskie rządy nie radzą sobie z 
promocją Polski za granicą. 
Agendy powołane do tego 
„przejadają” większość pieniędzy 
przeznaczonych z budżetu 
państwa na promocję. Słynny 
polski pawilon w Hanowerze, tak 
okrzyczany jako polski hit na 
EXPO 2000, był w gruncie 
rzeczy niestrawną mieszkanką 
Cepeli i paru komputerów.  

gospodarki na to niestety nie 
pozwala. Drenaż mózgów czyli 
masowa emigracja młodej 
inteligencji jest realnym 
zagrożeniem. Nie da się tego 
zatrzymać żadnym ustawowym 
przepisem. Jedyna szansa na 
miejsce Polski w I lidze państw 
unijnych to dynamiczny rozwój 
kraju i konkurencyjna, elastyczna 
gospodarka.  Również od 
postawy młodych ludzi zależy 
jak nas  

farmerom życia, wręcz 
przeciwnie. Biedny  rolnik 
musi wypełnić grubą książkę 
rubryczek napocić się przy 
kalkulatorze czy Excelu by 
zadowolić kompetentnych 
pracowników Agencji. Czyż 
sami sobie nie utrudniamy życia? 
Żeby przypadkiem kolejne 
pieniądze nie przepadły. Za 
kadencji I ministra  Urzędu 
Komitetu Integracji Europejskiej 
straciliśmy poważną sumę z 
programu PHARE bezpowrotnie. 
Musimy się w końcu nauczyć 
pozyskiwać środki unijne i nie 
marnować je choćby na kojene 
auta dla komórek zajmujących 
się UE. Z drugiej strony 
rozumiem zwykłego rolnika, on 
też chciałby mieć takie same 
prawa jak farmer niemiecki. 
Dyskusje w UE o reformie CAP 
(wspólna polityka rolna) 
postępują z trudem. 
PrezydentChirac nie może dojść 
do konsensusu z Premierem 
Blairem czy Kanclerzem 
Schroederem. Środki na 
rolnictwo pochłaniają ok. 50 % 
unijnego budżetu.     

Na koniec powiem jedno, 
Polska jest piękna, nie musimy 
się jej wstydzić. Tylko ludzie z 
kompleksami niedoceniający 
Polski Polaków, obawiają się UE. 
Jesteśmy dużym narodem w 
sercu kontynentu, mamy wiele do 
zaoferowania Wspólnej Europie, 
która nie jest jednolitym rynkiem, 
wspólnym budżetem, 
eurobiurokracją, ale także 
wspólnotą ducha tradycji 
europejskiej. Polska jest 
integralną częścią cywilizacji 
łacińskiej, nasze miejsce jest w 
rodzinie państw zachodnich. Nie 
ma na co czekać i zostawać w 
tyle za postępującą Europą ! Z 
drugiej strony UE to nie raj. 
Wiele zależy od nas samych ile 
sił włożymy w modernizację 
kraju. Popatrzmy ile zyskała 
Irlandia czy Hiszpania tak często 
porównywana z Polską. Dlatego 
odłóżmy polityczne spory na bok, 
nie wierzmy populistom, którzy 
chcieli by obudować Polskę 
dużym murem i zrobić autarkię. 
Czy Polskę na to stać? Czy warto 
marnować 12 lat transformacji 
oddając się takim egzotycznym 
pomysłom? Referendum jest 
sprawą bardzo ważną więc 
młodzi ludzi e winni opowiedzieć 
się w głosowaniu za Unią dla 
własnego dobra.  

 
Andrzej M.

będą postrzegali przyjaciele z 
UE. Dziś stereotyp Polaka to 
złodziej samochodów albo 
wybitny profesor na prestiżowej 
uczelni. Siłą rzeczy złodziej jest 
bardziej „widoczny” dla 
Europejczyka niż profesor. 
Oczywiście złodziei trzeba 
wsadzać do więzień, ale 
najważniejsze jest, by coraz 
więcej naszych rodaków jeździło 
po Europie i swoimi postawami 
pokazywało, że dzisiejsi Polacy 
znają dobrze języki obce, 
inwestują w wiedzę, odnoszą 
sukcesy na szczeblach krajowych 
jak i zagranicznych. Unia to 
także szansa dla polskich 
farmerów, choć większość 
społeczeństwa myśli odwrotnie. 
Ciągłe spory o zwiększenie 
kwoty dopłat bezpośrednich  do 
polskiego XIX, 
niezmodernizowanego rolnictwa 
robią ludziom mętlik w głowach. 
Przecież oprócz dopłat będzie 
istniał Europejski Fundusz 
Orientacji i Gwarancji dla 
Rolnictwa. Sapard już istnieje, 
rolnicy mogą składać wnioski ale 
jest mały problem. Agencja 
Modernizacji i Rozwoju 
Rolnictwa nie ułatwia naszym 

 

To czy Polska zajmie godne 
miejsce w Europie zależy nie 
tylko od zespołu negocjatoró , ale 
także od nas samych i stanu 
naszej gospodarki. Musimy lepiej 
promować polski biznes, 
ambitnych przedsiębiorców, 
którzy staną oko w oko z 
europejską konkurencją.  
Integracja europejska to wielka 
szansa przede wszystkim dla 
młodych ludzi. Będziemy mogli 
zdecydować czy chcemy się 
uczyć się w Barcelonie, Dublinie 
czy Atenach bez większych 
problemów z uznawaniem przez 
UE tylko niektórych polskich 
uczelni. Najważniejsze jednak, 
by nasza ojczyzna była dla nas 
najlepszym miejscem rozwijania 
sowich talentów i realizowania 
marzeń. Dzisiaj stan naszej 
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Coś więcej niż...
... czyli co może zainteresować studenta na WZiE

Przedmioty od Ą do Ź 
Przewodnik alfabetyczny cz. V 
 

Po skromnej liście przedmiotów na literę D (1 pozycja), prawdziwy 
wysyp. Grudniowy (i styczniowy) odcinek sponsoruje literka E oraz 
liczba 8. 
E 
E-marketing 

Są słowa, często całkiem długie, które nie przenoszą żadnej treści lub 
czynią to nad wyraz mętnie – dajmy na to takie „imponderabilia”. Z 
drugiej strony mamy w alfabecie litery, które samodzielnie potrafią 
pomieścić taki zasób znaczeń lub emocji, że i cała książka tego nie 
wyrazi. 

Prócz jakże swojskiej litery D (będącej w szyku zdania zazwyczaj na 
końcu, np. w imperatywie „Pocałuj mnie w D.”), karierę w Polsce i na 
świecie robi E. Karierę tym większą, że nie stawia się tej samogłoski 
gdzieś przed zamykającą wypowiedzenie kropką, lecz eksponuje na 
początku ważnych słów, dodając im jeszcze większej rangi. Tak więc, po 
dołożeniu do jakże niebagatelnego słowa „marketing” literki „e” 
otrzymujemy „e-marketing” i już czujemy, że jesteśmy w XXI wieku. 
A poważnie, to zajęcia nt. działań marketingowych w Internecie i 
okolicach prowadzi mgr inż. Magdalena Brzozowska (nb. absolwentka 
naszego wydziału), która prócz wiedzy teoretycznej posiada paroletnie 
doświadczenie zawodowe związane z pracą przy biznesowym serwisie 
WWW. 

Przedmiot dla specjalności „Marketing”. Obowiązkowy – 2 godz. 
ćwiczeń i 1 laboratorium. 
Ekonometria 

Pamiętacie wykłady z mikroekonomii prowadzone przez prof. 
Ossowskiego? Brakuje Wam numerowania kolejnych wzorów na tablicy 
z przewidywalnością generatora liczb losowych? A może polubiliście 
statystykę? Oto coś dla Was! 

Profesor Ossowski i jego asystenci powracają w nowym, 
ekonometrycznym wcieleniu! Przygotujcie się na estymację liniową 
metodą najmniejszych kwadratów! Poznacie modele ryzyka! 
Ekonometria zabierze Was w podróż badania autokorelacji! Wstrząśnie 
Wami analiza wariancji! 

Premiera na I semestrze magisterskich studiów uzupełniających (dla 
specjalności EiF oraz ZSP). 
Część I – „Wykład”, II – „Ćwiczenia”, III – „Laboratorium”. 
WZiE PG zaprasza do sal! 
Eksploatacja systemów technicznych 

Przedmiot należący do grupy mniej ciekawych, jednak można z niego 
wyłuskać kilka zagadnień, które inżynierowi i menedżerowi nie powinny 
być obce – np. model ocenowy, rozróżnienie własności i właściwości 
oraz użytkowania i obsługi. 

Podręcznik do przedmiotu napisał sam wykładowca, więc po 
pomyślnie zdanym egzaminie można chyba podejść jednocześnie z 
indeksem oraz książką i poprosić o autografy w obu. 
No właśnie, egzamin. Wymaga on znajomości znacznej części regułek, 
list przeróżnych czynników, ew. szczęścia przy wykreślaniu zbędnych 
słów w testowym zdaniu. 2-3 podejścia powinny wystarczyć, żeby 
wszyscy zaliczyli. 

Nim zostaniemy dopuszczeni do egzaminu, musimy zaliczyć 
ćwiczenia robiąc dobrze zadania na kolokwiach. 
Jest to przedmiot uzupełniający dla absolwentów innych wydziałów PG 
chcących studiować na specjalności „Zarządzanie systemami 
produkcyjnymi”. Na dziennych studiach I stopnia występuje pod nazwą 

Podstawy eksploatacji obiektów technicznych. 
c.d.n.       CzAd 

 
Tournament In Management 
and Engineering Skills 
 
 

TIMES jest to turniej organizowany przez 
wszystkie grupy lokalne ESTIEM w całej 
Europie. Odbywa się raz w roku w trzech 
etapach: lokalny, półfinały i finały. Najlepsi 
studenci inżynierii i zarządzania w przemyśle 
(IEM) z różnych krajów biorą udział w 
konkursie TIMES i walczą o tytuł 
'Najlepszych studentów inżynierii i 
zarządzania w przemyśle'. Mają oni okazję 
wykazać się wiedza zdobytą podczas studiów 
oraz umiejętnościami podejmowania szybkich 
decyzji i pracy zespołowej.  

Na czym polega TIMES? W eliminacjach 
lokalnych biorą udział  czteroosobowe grupy 
studentów, które dostają do rozwiązania tzw.: 
case-study czyli sytuację problemową 
zaczerpnięta z rzeczywistości (dostarczoną 
przez sponsora). W określonym czasie trzeba 
zapoznać się z treścią case’a , a następnie 
opracować rozwiązanie i zaprezentować je 
przed komisją. Całość odbywa się w języku 
angielskim. 

Tegoroczni zwycięzcy lokalnych 
eliminacji na Politechnice Gdańskiej udadzą 
się na półfinały do Drezna (15-19 stycznia 
2003). Finał konkursu odbędzie się w Ilmenau 
w Niemczech w dniach 6 -13 kwietnia 2003 
roku 
 
Eliminacje lokalne odbędą się już  

13 grudnia 
Więcej informacji znajdziesz na stronie: 
http://estiem.zie.pg.gda.pl  
Zgłoszenia 4-osobowych grup: 
estiem.gdansk@wp.pl 
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Gdańsk – 
Hamburg... 
 
 
 

To już kolejny raz 
(drugi) jak udało mi się 
wyjechać do Niemiec 
dzięki PG. I to nie na 
byle jaki tam wyjazd! 
Ale na konferencję 
naukową! 

13-17.11.02 odbyła 
się międzynarodowa 
konferencja 
zorganizowana przez  

„Haus Rissen” (Instytut 
Gospodarki i Polityki) 
oraz „Club of Rome”. 
Tematy wykładów były 
naprawdę różnorodne, 
ale głównie wszystko 
dotyczyło zarządzania 
zrównoważonym 
rozwojem, czyli 
długofalowością w 
zarządzaniu zasobami. 
Ośrodek konferencyjny 
całkiem przytulny: 
wyśmienite jedzenie, 
pokoje niczego sobie.  

Lecz muszę przyznać, że 
z organizacją wolnego 
czasu było krucho. 
Wykłady i seminaria 
odbywały się codziennie 
od 9.00 do 17.00 z 
przerwami na obiad i 
kawę, a później - co kto 
lubi. Polska ekipa nie 
traciła czasu - 
najszybciej jak się dało 
ruszyliśmy na podbój 
miasta i okolicznych 
centrów handlowych.  
 

Jeździliśmy wszystkimi 
możliwymi numerami 
metra z jednego krańca 
miasta na drugi. Choć 
pogoda nie dopisała 
było naprawdę 
sympatycznie. Udało 
nam się zobaczyć parę 
znanych miejsc w 
Hamburgu, no i przede 
wszystkim trochę 
wypocząć i urozmaicić 
monotonny, zimowy 
semestr. 

Paweł K.

W sobotę 23.11.2002 w Żukowie odbył się pogrzeb naszego wydziałowego kolegi. 
Zginął śmiercią tragiczną i bezsensowną spadając z czwartego piętra akademika. 
Zdarzenie to poruszyło do głębi nas wszystkich. Składamy szczere kondolencje rodzinie, 
najbliższym, przyjaciołom i wszystkim, których ta śmierć poruszyła. 

Proszę zastanówmy się czasem czy warto ryzykować życie dla niedorzecznych zabaw, 
picia, ćpania, głupich żartów. „Wszystko” jest dozwolone ale bądźmy świadomi 
konsekwencji, żyjmy tak byśmy nigdy nie popełniali błędów, które mogą kosztować nas 
życie. Życie nie może być błędem, jest na to zbyt cenne. Carpe diem? Owszem, ale 
rozważnie, z namysłem. Życia ludzkiego nie można wskrzesić. Dlatego apelujemy!!! 
Życie jest transcendentalną wartością korzystajmy z niego i żyjmy nim. Bo mimo 
wszystko warto!                              
                                 Ika 

Wydziałowa Rada Studentów... 
...czyli rządy żaków
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Wyborów (znowu) czas... 
 
Wydziałowa Rada Studentów Zarządzania i Ekonomii ogłasza wybory uzupełniające 
do WRSu ZIE. Odbędą się one w dniach 19 i 20 grudnia 2002.  Serdecznie 
zapraszamy do udziału  w wyborach. 
Liczba miejsc do obsadzenia w WRSie – 3 

Kalendarz wyborczy: 
28 listopad 2002 – wywieszenie informacji dla wyborców 
5 – 13 grudzień 2002 – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSu i mężów              zaufania 
19 – 20 grudzień 2002 – wybory uzupełniające do WRSu ZIE 
20 grudzień 2002 – WKW ustala wyniki wyborów 
20 grudzień 2002  – 7 styczeń 2003 – przyjmowanie przez UKW SSPG protestów wyborczych 
12 styczeń 2003 – ustalenie ważności wyborów uzupełniających do WRS WZIE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politechniczny dowód na nieistnienie św. Mikołaja 
DLACZEGO ŚW. MIKOŁAJ NIE ISTNIEJE 
(z punktu widzenia inżyniera): 
 

1. Znamy 300 tys. gatunków ssaków, ale nie ma wśród nich ani jednej odmiany latającego renifera. 
2. Na ziemi żyje ok. 2 mld dzieci. Odliczywszy nawet dzieci muzułmanów, buddystów, 

wyznawców hinduizmu itd., które nie oczekują jego wizyty, daje to ok. 378 mln dzieci do 
obsłużenia w ciągu jednej nocy.  

3. Zakładając, że przeciętna rodzina liczy ok. 2,5 dziecka (według statystyk), daje to ok. 150 mln 
domów do odwiedzenia. Co z tego wynika, zaraz zobaczymy.  

4. Uwzględniwszy, że Boże Narodzenie trwa 31 godzin (zysk wynikający ze stref czasowych przy 
podróży ze wschodu na zachód), daje to ok. 822,6 wizyt w domu na sekundę.  

5. W tym czasie Mikołaj musi zeskoczyć z sań, wpaść przez komin, położyć prezent pod choinką, 
powiedzieć parę razy ?ho, ho, ho?, wrócić przez komin, wskoczyć na sanie, wystartować, 
dolecieć do następnego domu... Wedle kalkulacji daje to 150 mln km do przebycia w ciągu nocy. 
6. W efekcie sanie Mikołaja musiałyby być 3 tys. razy szybsze od dźwięku, by przebyć ten 
dystans w czasie 31 godzin (czyli wyciągając 50 km/s).  

6. Tymczasem typowy renifer rozwija nie więcej niż 30 km/h (brak danych dotyczących reniferów 
latających).  

7. A co z ładownością sań? Zakładając, że przeciętny prezent waży ok. 1 kg, sanie musiałyby mieć 
ładowność supertankowca (ok. 321 tys. ton). Tymczasem zwykły renifer ma uciąg rzędu 600 kg. 
Zakładając, że renifery latające mają większy udźwig - to i tak potrzeba co najmniej 200 tys. 
reniferów latających.  

8. Statek o masie 320 tys. ton, poruszający się z prędkością 50 km/s, spaliłby się w atmosferze 
Ziemi - chyba że renifery są w stanie wypocić w ciągu sekundy energię rzędu 14,3 kwintylionów 
dżuli.  

Stopka redakcyjna, czyli kto tym wszystkim kręci:
Prowadzenie: Anna Tomczyk 
Współpraca: Kasia Majchrzak, Paweł Krzyżak, Adam Czarnecki, Sylwia Orlikowska,  
Krzysztof Walesieniuk, Paweł Kondracki, Andrzej Mańkowski, Dominika Markowska, 
 Dorota Klysewicz (ESTIEM), www.pracuj.pl, www.zie.pg.gda.pl/samorzad  
Kontakt:  aniat@chelm.gda.pl  lub ania.tomczyk@wp.pl 
„gaZiEta” powstaje przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 

 

9. Nie wspominając nawet o ogromnych turbulencjach 
powietrza i tzw. sonic boom (efekcie przekraczania 
bariery dźwięku), których nikt nigdy nie 
zaobserwował.  

10. Wedle naszych obliczeń taki pojazd powinien 
wyparować w ciągu 0,00426 sekundy od momentu 
startu.  

11. Dodatkowo Mikołaj podlegałby zabójczemu 
przeciążeniu (przy starcie) rzędu 17 500 g. 
Zakładając, że Mikołaj waży ok. 125 kg, to przy 
takim przeciążeniu jego ciało ważyłoby ok. 2150 ton. 
Zatem jeśli nawet św. Mikołaj kiedykolwiek istniał, 
to już dawno jest historią... 
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