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Uwaga!!! Teraz będzie wiado-
mość smutna, lecz prawdziwa (co 
wrażliwsi niech nie czytają): zaczy-
nają się ziszczać najczarniejsze sny 
w życiu każdego studenta – a do-
kładniej, wielkimi krokami zbliża się 
SESJA. Nie ma co ukrywać. Kiedyś 
to musiało się stać... Czas już chyba 
zapomnieć o błogim nicnierobieniu 
świątecznym, o hucznych zabawach 
sylwestrowych i pora odkurzyć 
książki, zainwestować ponownie 
trochę funduszy w dobre notatki 
kolegów oraz przygotować wszelkie 
pomoce   przydatne na „polu walki”. 
Nadchodzi bowiem czas, kiedy to 
puste kratki indeksów zaczynają się 
zapełniać... Fakt, może nie zawsze w 
sposób najbardziej pożądany i od-
powiedni...ale... 
Ale wierzę, że już Wasza w tym 
głowa, żeby trud (jakikolwiek by on 
nie był) włożony w NAUKĘ opłacił 
się... ☺ 

Jako, że wszelkie zmagania z 
obowiązkami – egzaminy, kolokwia 
i zaliczenia – w swojej przeważają-
cej części będą miały miejsce  w 
lutym, następny numer gaZiEty uj-
rzy światło dzienne dopiero w mar-
cu... Z tej to przyczyny już teraz 
trzymam za wszystkich kciuki (za 
siebie  naturalnie również ☺). Ufam, 
że niewielu rozbitków znajdzie się 
za burtą – co ja mówię! Po sesji 
wszyscy spotkamy się w komplecie, 
bo tak powinno być i oczywiście 
będzie!  

AniaT 

 

Spotkania „naukowo – samorządowo – życiowo 
– handlowo – techniczne” 
Wejdź na stronę: 

http://forum.zie.prv.pl 
– Nieoficjalne Forum WZiE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gdzie bufet 
jest, tam 
dają co 
jeść... 
 

Jeszcze parę mie-
sięcy temu pytając się 
pierwszej lepszej oso-
by przechadzającej się 
po naszym nowym 
budynku (przechadza-
jącej się, w celach 
mniej lub bardziej 
naukowych) o to, cze-
go jej brakuje właśnie 
w gmachu WZiE, bez 
wahania można było 
usłyszeć odpowiedź: 
bufetu, parkingu i 
szatni. Jakkolwiek 
większość mogła po-
godzić się z brakiem 
szatni (nie zawsze 
bowiem można ostat-
nimi czasy uczestni-
czyć w niektórych 
zajęciach, nie słysząc 
wokoło kolegów 
szczękających zębami 
z zimna) oraz parkingu 
(wszak nie każdy stu-
dent posiada czteroko-
łowy pojazd mecha-
niczny), tak bez gorą-
cej herbatki czy dru-
giego śniadania trudno 
było się niekiedy 
obejść. Co bardziej 
operatywni znaleźli 
sobie tymczasowe - w 
założeniu - rozwiąza-
nie tej kryzysowej  

chyba jeszcze "maszy-
ny" ze świeżymi buł-
kami i ciepłym obiad-
kiem... 
Kiedy jednak więk-
szość zdołała się już 
przyzwyczaić do kaw-
ki z automatu, które-
goś pięknego dnia 
oczom ich ukazał się 
długo oczekiwany 
napis BUFET. Skrom-
ny ten bufet bo skrom-
ny, ale własny! Po-
czątkowo niepozorna 
lada, kilka stolików, 
niezbyt wyszukana 
oferta... ale gorącej 
herbatki już można się 
było napić! 

Nie trzeba być jed-
nak wytrawnym ob-
serwatorem, żeby 
zauważyć tam ciągłe 
zmiany. Niemal z dnia 
na dzień bufet zaczyna 
przypominać bufet! Z 
tego też powodu któ-
regoś dnia postanowi-
łam się udać do tegoż 
baru, aby dowiedzieć 
się czegoś więcej o 
jakże ważnym strate-
gicznie dla każdego 
miejscu. Przyznaję - to 
czego się zdołałam 
dowiedzieć zaskoczyło 
mnie... bardzo pozy-
tywnie. Oto szczegóły: 
Pierwsze  i chyba 
najważniejsze, to chy-
ba to, że od marca 
będzie można w na-
szym bufecie dostać 
gorące posiłki - ale nie 
jakieś tam byle jakie, 
bo serwowane będą 
dania na śniadanie, 
obiad i kolację, do tego 
przyrządzane  

domowymi sposobami 
a co najważniejsze na 
miejscu. Obecnie trwa-
ją prace nad przygoto-
waniem własnego 
zaplecza kuchennego. 
Po drugie: ważny 
element, którym bę-
dzie się nasz bufet 
różnił od pozostałych 
to - jak zapewniają 
Właściciele - możli-
wość odrabiania lekcji 
i uczenia się w barze! 
Chyba nikt nie lubi, 
kiedy ktoś przenikli-
wym wzrokiem, lub co 
gorsza gwałtownym 
krzykiem próbuje 
zmusić kogokolwiek 
do przerwania wysiłku 
intelektualnego  

Właściciele mają w 
planach wprowadzić 
dużo zieleni do po-
mieszczenia (to dla 
miłośników botani-
ki), natomiast adep-
ci (i nie tylko)  sztuki 
będą mogli znaleźć 
coś dla oka. Na ścia-
nach bowiem ma 
powstać mała galeria 
dzieł artystów z 
Akademii Sztuk 
Pięknych. Pewnie 
niewielu z Was wie, 
ale bufet posiada 
także TARAS! Usły-
szałam zapewnienie, 
że jak tylko warunki 
atmosferyczne na to 
pozwolą, będzie 
można odetchnąć 
świeżym powietrzem 
siedząc sobie przy 
zacienionych paraso-
lami stolikach usta-
wionych na ze-
wnątrz. 

Generalnie plany 
są bardzo obiecujące. 
Jednak bez Waszej 
współpracy idea 
takiego miejsca na 
wydziale może mi-
nąć się z oczekiwa-
niami. Dlatego też 
jeśli macie jakikol-
wiek pomysły, suge-
stie - przekazujcie te 
uwagi Właścicielom, 
na pewno będą 
wdzięczni za wszel-
kie wskazówki. Bo 
przecież dopóki 
wszystko jest w fazie 
planów, dużo można 
jeszcze zmienić...   
 

AniaT

nie brak niekiedy 
dłuższych niż 15-
minutowych przerw 
między zajęciami lub 
po prostu kapryśna 
aura. 

Po jakimś czasie 
problem chyba został 
zauważony i na Wy-
dziale pojawiły się 
pierwsze bary samo-
obsługowe w postaci 
potocznie zwanych 
"maszyn". Wynala-
zek może i dobry, ale 
do czasu kiedy nie 
skończy się woda, 
kubki lub też asor-
tyment. No a poza 
tym nie wymyślono  
 

połączonego z kon-
sumpcją drugiego 
śniadania... Jak się 
dowiedziałam, będzie 
wydzielone specjalne 
miejsce, w którym 
studenci, których po-
rwał wir nauki, będą 
mogli zaczynać, rozwi-
jać i kończyć swoje 
prace naukowe. Nie 
ma się także co mar-
twić o deficyt krzeseł i 
stolików - bufet już 
niedługo zapełni się 
nowym wyposaże-
niem. A jeśli już je-
stem przy wyposaże-
niu.  

sytuacji i albo: prze-
zornie szykowali 
sobie śniadanie we 
własnym domku lub 
w przerwach między 
zajęciami urządzali 
grupowe szturmy na 
pobliskie wydziały 
(tu ukłon w stronę 
bufetów na ETI oraz 
OiO). Drugie roz-
wiązanie miałoby 
może rację bytu, 
gdyby  

Wydziałowa Rada Studentów...
...czyli rządy żaków

Wydziałowa Komisja Wy-
borcza ustaliła dn. 20.12.2002r. 
wyniki wyborów uzupełniają-
cych do Wydziałowej Rady 
Studentów, które odbyły się w 
dniach 19-20.12.02. Głosowało 
178 osób, 5 głosów było nieważ-
nych. Na 3 miejsca w WRS, 
kandydowało 5 osób. Kandydaci 
otrzymali następujące ilości gło-
sów: 

Markowski Maciej (rok I): 109 
Ziółkowski Artur (rok II): 87 
Brzoskowski Karol (rok IV): 84
Kosmala Marcin (rok IV): 80 
Tymicki Jarosław (rok II): 73 

Paweł Krzyżak   V rok 
Nicolas Massouh   V rok 
Karol Brzoskowski   IV rok 
Julia Lipińska   III rok 
Katarzyna Majchrzak   III rok 
Magdalena Witkowska    III rok 
Artur Ziółkowski   II  rok 
Maciej Markowski   I rok 

Obecny skład Samorządu Studen-
tów Wydziału Zarządzania i Eko-
nomii: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wielu młodych 

ludzi i dorad-
ców popełnia 
podstawowy 
błąd w ocenie 
sytuacji swo-
jej i innych. 
Prawie wszyscy 
zapominają, że 
są sobą. Swoją 
przyszłą pracę 
należy przygo-
towywać pod 
siebie a nie 
pod innych. Co 
to oznacza? 
 
 

Każdy z nas jest 
inny, ma wady i zale-
ty, które różnią nas od 
innych uczestników 
świata. Słowo "ko-
cham" ma zawsze to 
samo znaczenie. Jed-
nak w różnym czasie i 
sytuacjach potrafi 
mieć inną siłę zna-
czenia. Identycznie 
jest w pracy. Tą samą 
pracę każdy wykona 
inaczej. W Japonii 
spotkałem się z dosyć 
ciekawym ekspery-
mentem. Otóż robot-
nik wykonywał pracę 
używając młotka. 
Ktoś wpadł na genial-
ny pomysł aby młotek 
znajdujący się na sto-
le nie leżał na płask 
lecz w lekkim zagłę-
bieniu. To znaczy 
część metalowa znaj-
dowała się w wgłę-
bieniu wykonanym w 
stole a trzonek wy-
stawał nad po-
wierzchnię stołu.  

 
I proszę sobie wyobra-
zić, że nastąpił wzrost 
wydajności o około 5 
%. Jednak nie każdy 
pracownik to osiągnął. 
Jeden lepiej, drugi go-
rzej mimo, że narzędzie 
pracy było na drodze 
wracającej dłoni i 
związku z tym nie trze-
ba było unikać podno-
szenia młotka z po-
wierzchni stołu i chwy-
tać go mocno. Pozwo-
lono pracownikom na 
zmiany położenia 
młotka. I jakie było 
zdziwienie gdy się oka-
zało, że praktycznie 
każdy pracownik miał 
inaczej ułożony młotek 
w zagłębieniu. I w tym 
momencie wydajność 
się poprawiła. Średnio 
wzrosła o 8 %. 

Każdy człowiek ma 
swój rytm. Próby do-
stosowania ludzi do 
swoich oczekiwań ro-
dzą w przyszłości 
przykre konflikty. Tym 
bardziej, że naukę 
sztuki kompromisu 
człowiek zakończył już 
z pójściem do szkoły. 
W mojej firmie nie ma 
pisanej reguły, że 
wszyscy mają przyjść o 
tej samej godzinie. 
Jedni zaczynają pracę o 
7 a inni o 8. 
Pracując u kogoś nie 
zapominajmy o sobie. 
Jeśli szef każe nam 
pojechać do klienta i 
obsłużyć go, to uczmy 
się obsługiwać każdego 
dnia lepiej. Starannie 
wykonując pracę  

i ciągle szlifując swoją 
wiedzę któregoś dnia doj-
dziemy do takiego etapu, 
że otwarcie własnej firmy 
lub przejście do lepszej to 
pestka. Jeśli ktoś nas uczy 
to uczmy się, ale w takim 
rytmie jak nam pozwala 
charakter i własna osobo-
wość. Będąc w pracy 
uczmy się jak najwięcej, 
podpatrujmy szefa, kie-
rownika czy starszego 
pracownika. Tylko broń 
Boże nie małpujmy go. 

Często powiadam swo-
im pracownikom, żeby 
traktowali pracę jak hob-
by. Człowiek uwielbia 
robić różne czynności. 
Jeden skleja modele stat-
ków a inny lubi grać w 
piłkę. Proszę zauważyć, że 
wykonując  

Naprawić coś - w porząd-
ku, zróbmy to bardzo do-
kładnie i porządnie. Nie 
odwalajmy fuchy. Chce 
szef jakiś nowy pomysł na 
sprzedaż - znajdźmy go i 
zastosujmy. Wcale nie 
bójmy się sprzedać bardzo 
dobrego pomysłu. To jest 
najlepsza lekcja jaką może 
nam zafundować praco-
dawca. 

Pracując pod siebie 
ciągle uczymy się rzeczy 
nowych i doskonalimy już 
nabyte. A że korzysta z 
tego firma w której pracu-
jemy to dobrze. Jeśli wła-
ściciel nas odpowiednio 
docenia i stać nas na wiele 
to firma nie będzie się 
bała upadku a pracownik 
bezrobocia. A jeśli nie, to
dla właściciela duża strata 
a dla pracownika nie. Dla-
czego? Bo będziemy le-
piej przygotowani na no-
wą rzeczywistość. Trzeba 
pamiętać, że właściciel nie 
zajdzie już dalej a przed 
nami jest jeszcze coś do 
zrobienia. 
Bezmyślna praca nawet u 
najlepszego pracodawcy 
jest śmiercią człowieka. 
Kiedyś przyjdzie taki 
dzień, że nie będziemy w 
stanie powiedzieć nic do-
brego o swoim życiu a 
tylko to, że byłem zwy-
kłym niewolnikiem. Jeśli z 
pracy codziennie będzie-
my wyciągać jej esencję i 
istotę rozwoju oraz bę-
dziemy starać się to ulo-
kować w swojej osobowo-
ści i w charakterze, to mo-
żemy śmiało patrzeć przy-
szłość. Dorzucone do tego 
upór i konsekwencja w 
działaniu pozwoli nam 
wcześniej czy później 
godnie żyć 
 

Piotr Kowalczyk

ulubione czynności czło-
wiek jest bardzo efektyw-
ny, mniej zestresowany i 
nie męczy się tak bardzo 
jak przy zajęciach których 
wręcz nie cierpi. I tak na-
leży traktować pracę. Po-
nieważ wielu właścicieli 
traktuje przedmiotowo 
pracowników to wręcz 
idealnym jest pomysłem 
wykorzystać swojego pra-
codawcę. Jak? Ano pra-
cować pod siebie. 
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KAROLE... 
...czyli konkurs jakich mało 

wartym zapamiętania. Czekamy 
na wasze pomysły, uwagi i 
zapraszamy na spotkanie in-
formacyjne, które odbędzie się 
dnia 20 stycznia. (Dokładne 
miejsce i godzina spotkania 
zostaną zakomunikowana 
wkrótce).Osoby piszące w tym 
semestrze projekty w jednej z 5 
nominowanych kategorii (tj, 
marketingu, opp, zarządzania 
przedsięwzięciami, biznes pla-
nu i badań marketingowych): to 
ostatnia szansa by przed odda-
niem „doszlifować” swój pro-
jekt i zostać nominowanym w 
tegorocznych Karolach!  

 
 
Naprawdę warto włożyć 

jeszcze teraz trochę pracy, by 
w maju stanąć w gronie laure-
atów konkursu (a z własnego 
doświadczenia zapewniam że 
to naprawdę fajne uczucie ☺) 
Wszystkim zapracowanym 
ciężko i trochę mniej ciężko 
Biuro Organizacyjne Konkur-
su KAROLE 2003 życzy 
powodzenia w sesji i podczas 
egzaminów. Trzymamy kciu-
ki !  
Ciąg dalszy...wkrótce ☺. 
 
 

Dorota Kucharska
Biuro Organizacyjne Karoli 

2003
www.zie.pg.gda.pl/karole

karole@zie.pg.gda.pl 

Organizacyjne Konkursu 
KAROLE już ruszyło i 
zabrało się ochoczo do pra-
cy, nie zniechęcone mrozem 
na dworze i śniegiem za 
kołnierzem Efekty jego 
działalności możecie już 
zauważyć w naszym gma-
chu malowniczo przystrojo-
nym w poświąteczne, Karo-
lowe ozdoby. Ciąg dalszy o 
zbliżonej tematyce już 
wkrótce, więc rozglądajcie 
się uważnie ☺. Jednocze-
śnie Biuro Organizacyjne 
Karoli zaprasza  
do współpracy wszyst-
kich chętnych i pełnych 
zapału ludzi,by te 10 uro-
dziny były czymś naprawdę 

Małe co nieco... 
 

Rozpoczęły się  przygo-
towania X Jubileuszowej 
Edycji Konkursu KAROLE. 
Szykują się więc Urodzinki, 
które KAROLE zamierzają 
obchodzić huczno i wesoło. 
Szczegółów nie będziemy 
na razie zdradzać, ale na 
pewno będzie wszystko to 
co Tygryski lubią najbar-
dziej, czyli tort, świeczki i 
huczna impreza. 

 

Szykujcie 
się więc i 
odkurzcie 
galowe 
stroje. Biuro  

Czytaj to... 
...czyli co, jak i dlaczego

 
Wyprawa do 
Niemiec... 
 

Pod koniec listo-
pada 2002 roku, już 
kolejny raz, wyjecha-
łam na projekt VI-
SION organizowany 
przez ESTIEM.  

ESTIEM VISION 
to cykl seminariów, 
warsztatów i wizyt w 
firmach krajów euro-
pejskich (zapoczątko-
wany 1992r). Każdego 
roku skupia się na 
innym temacie - tema-
cie, który może mieć 
istotny wpływ na 
przyszłość europej-
skiej ekonomii i prze-
mysłu. VISION skupia 
się na znalezieniu 
innowacyjnych po-
dejść i użytecznych 
narzędzi w rozumieniu 
pojawiających się 
zagadnień, jednocze-
śnie zachęcając do 
komunikacji i zrozu-
mienia 

pomiędzy studentami, 
profesorami i światem 
biznesu. Seminaria 
pełnią znaczącą rolę w 
projekcie VISION. Są 
one organizowane w 
całej Europie przez 
Grupy Lokalne ES-
TIEM, a każde z nich 
skupia się na innym 
aspekcie głównego 
tematu. Wykłady 
prowadzone są przez 
profesorów i przed-
stawicieli przemysłu. 
Tegoroczny temat 
semianriów to ‘Vision 
of Risk’, czyli Zarzą-
dzanie Ryzykiem. 
Tym razem wybrałam 
się na seminaria, które 
zostały zorganizowane 
w trzech Niemieckich 
miastach: Karlsruhe 
(‘Developing the futu-
re’), Kaiserslautern 
(‘Calculate your risk’) 
oraz Darmstadt (‘Inte-
grated risk manage-
ment’) z krótką wizytą 
we Frankfurcie nad 
Menem. Pierwszego 
dnia zwiedziliśmy 
fabryki DaimlerChrys-
ler ‘Klasa A’ w Rastatt 
koło Karlsruhe. 

 Potem wykła-
dy(Motorola, MRU 
Friedrichshafen, Boeh-
ringer-Ingelheim), a 
wieczorem… zwario-
wana i niezapomniana 
impreza studencka w 
tramwaju jeżdżącym 
po Karlsruhe :) Drugi 
dzień to wykładóy 
(Roland Berger, HP), 
krótkiego zwiedzania 
miasta i ‘przepro-
wadzki’ do Ka-
iserslautern. Tam, 
znów, wizyta w fabry-
ce, ale tym razem 
produkcji silników 
oraz podwozia do 
Opla. Po powrocie na 
Uniwersytet kilka 
wykładów (OBI, Be-
aringPoint) i wieczor-
na impreza. Czwarte-
go dnia rano wyruszy-
liśmy autokarem do 
Frankfurtu nad Me-
nem. Tam czekała nas 
wizyta na giełdzie 
Deutsche Börse Group 
i krótkie zwiedzanie 
miasta. Po południu 
jeszcze jeden wykład 
w firmie (Kreditanstalt 
für Wiederaufbau) i 
odjazd do Darmstadt. 

Piątek upłynął pod zna-
kiem jednej firmy (Booz 
Allen Hamilton) w postaci 
dwóch prezentacji zakoń-
czonych case-study. Wie-
czorem, ostatnia wspólna 
kolacja w greckiej restau-
racji i impreza do późna. 
W sobotę większość 
uczestników wyjechała 
już z samego rana, ja 
jednak zostałam jeszcze 
na zwiedzanie Darmstadt 
(z przewodnikiem). 
Cały wyjazd był niesa-
mowity - w ciągu tygo-
dnia zwiedziłam 4 miasta, 
dowiedziałam się wiele 
nowych rzeczy, ale przede 
wszystkim poznałam 
wspaniałych ludzi z róż-
nych krajów Europy 
(Francji, Austrii, Szwajca-
rii, Finlandii i oczywiście 
Niemiec). Wszystko było 
zaplanowane co do minu-
ty, organizatorzy o ni-
czym nie zapomnieli. 

Jeśli ktoś z Was 
chciałby w czymś takim 
uczestniczyć, możecie to 
zrobić w każdej chwili! 
Aby wyjechać na jeden z 
projektów ESTIEM na-
prawdę nie trzeba wiele 
zachodu. Wystarczy zor-
ganizować sobie podróż, 
zabrać spiwór i wziąć w 
kieszeń niedużą kwotę na 
‘opłatę za uczestnictwo’, 

która gwarantuje na 
miejscu pełne zakwate-
rowanie, wyżywienie, 
transport i zaplanowane 
atrakcje. I nie tylko 
VISION, ale wszystkie 
projekty i imprezy ES-
TIEM są organizowane 
w ten sposób. Dlatego 
gorąco zachęcam 
wszystkich studentów 
WZiE do wyjazdów. 
Naprawdę warto! Ko-
rzystajcie z okazji! :)A 
jeśli chcielibyście zoba-
czyć jak wygląda taka 
impreza na ‘naszym 
terenie’, już niedługo 
będziecie mieli okazję 
to zrobić. Na początku 
kwietnia zapraszamy na 
Activity Week Gdańsk, 
a już od września zapro-
simy Was na nowy cykl 
seminariów o temacie 
InnoVISION, czyli 
Zarządzanie Innowa-
cjami - po raz pierwszy 
VISION odbędzie się 
również w Gdańsku!
Także wypatrujcie no-
wości w naszych gablo-
tach lub na stronach 
http://estiem.zie.pg.gda.
pl oraz  www.estiem.org
 
 

Dorota
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Coś więcej niż... 
... czyli co może zainteresować studenta na WZiE

Przedmioty od 
Ą do Ź 
Przewodnik al-
fabetyczny cz. 
V (ciąg dalszy) 
 
 
E 
 
Electronic Com-
merce 

Wspomniana wcze-
śniej literka „E” posiada 
swoje 10-literowe rozsze-
rzenie („D” również, ale 
tylko czteroliterowe). Już 
jako „Electronic” łączy 
się w parę z „Commerce” 
dając obieralne na MSU 
ćwiczenia. 

A co na nich? Kto 
spodziewał się zajęć w 
laboratorium komputero-
wym, ten się zawiedzie. 
Zaawansowaną technikę 
stanowi rzutnik, zaś praca 
odbywa się z wykorzy-
staniem folii prowadzą-
cego (mgr inż. Jacek Wa-
chowicz) lub referenta. 
Poza referatem, należy 
też na koniec semestru 
napisać kilkunastostroni-
cową pracę na temat EC i 
krótkie kolokwium. 
Z pewnością nie jest to 
przedmiot zaliczany do 
trudnych, więc jeśli ktoś 
takim kluczem dobiera 
sobie plan zajęć, to cze-
mu by w semestrze let-
nim nie pójść na Electro-
nic Commerce? 
 
Elektrotechnika 

Wstyd przyznać, ale z 
elektrotechniki zapamię-
tałem głównie, że pod-
czas burzy krowa jest 
w gorszej sytuacji niż 
człowiek. Powód? Wyż-
sze napięcie krokowe 
wynikające z szerszego 
rozstawu nóg u rogacizny 
niż u naczelnych. 

Dr inż. Piotr Hempowicz 
opowiada oczywiście 
również o innych rze-
czach: o silnikach 
i generatorach elektrycz-
nych, histerezach, prądzie 
trójfazowym, topologii 
gwiazdy i trójkąta, czyli o 
wszystkim tym, co ab-
solwent pobliskiego Con-
radinum powinien mieć w 
jednym palcu. Gdzie 
natomiast elektrotechnikę 
powinien mieć student 
Wydziału Zarządzania i 
Ekonomii? Na czas kolo-
kwiów i zaliczenia wy-
kładów na pewno w gło-
wie (litera „G” [czytaj: 
wielkie gie] bywa także 
wygodnym skrótem). A 
po zdaniu przedmiotu? 
Dobierzcie sobie odpo-
wiednią literkę. 

Dodam, że mój rocz-
nik zaliczył wykłady po 
menedżersku – listę przy-
kładowych pytań otrzy-
maną od prowadzącego, 
wraz ze zrzutą po 2-3 zł 
od osoby, przekazaliśmy 
studentom Wydziału 
Elektrotechniki i Auto-
matyki, w zamian otrzy-
mując porządne opraco-
wanie. Outsourcing w 
idealnej postaci. 

 
Ergonomia i ochro-
na pracy 
W jednym z poprzednich 
numerów zachwalałem 
stronę WWW z materia-
łami do zajęć z doskona-
lenia produkcji. Przy 
okazji ergonomii muszę 
wspomnieć o witrynie
prowadzącego ten 
przedmiot 
dra hab. inż. Marcina 
Sikorskiego  
(http://boss.zie.pg.gda.pl/
~msik/).  
Każdy prowadzony przez 
niego przedmiot ma  

dedykowany mu kącik, 
skąd pobrać można mate-
riały do bieżących zajęć 
(zarówno wykładów, jak i 
laboratoriów), zapoznać 
się z literaturą czy nawet 
zamówić usługę powia-
damiania o zmianach. Do 
tego szata graficzna i 
struktura witryny pozwa-
lają na sprawne porusza-
nie się i brak konieczno-
ści odczytywania tekstu 
na jaskrawozielonym tle 
(co zdarza się u innych). 

Same zajęcia studenci 
specjalności ZSP chwalą, 
chociaż przyznają, że o 
bardzo dobre oceny trud-
no. No cóż, i tak jesteśmy 
na tym wydziale miej-
scami zbyt rozpieszczani.

 
Etyka biznesu 

Przedmiot obowiąz-
kowy na ostatnim seme-
strze studiów magister-
skich dla wszystkich spe-
cjalności. Jest to czas, 
kiedy studenci myślą o 
tym, żeby jak najszybciej 
się obronić i pożegnać 
swoją Alma Mater czu-
łymi słowami zaczynają-
cymi się na litery zależne 
od intensywności uczuć, 
jakimi darzyli PG.  
 

 
A jest to zazwyczaj okres 
wiosenno-letni. W takich 
oto okolicznościach przy-
rody mamy myśleć nad 
etyką biznesu, gdzie poło-
wa zajęć to studia przypad-
ku, czyli wysiłek myślowy. 
To się nie może udać. 
 
Etyka inżyniera 

Nie mylić z etyką biz-
nesu! Prowadząca  tego nie 
lubi. 
A co lubi? Tematy jak: 
technika a etyka, korupcja, 
stosunek religii do pracy, 
kodeksy etyczne firm. W 
jakiej formie? Referaty, 
czasem jakieś studium 
przypadku. A na koniec 
kolokwium, którego jednak 
pani dr Hope nie lubi, więc 
przy dobrej argumentacji 
(„A myśmy to, proszę pani, 
tacy aktywni na każdych 
zajęciach byli.”) może was 
ominie. 

Układ zajęć jest nieco 
dziwny, ponieważ odbywa-
ją się one po dwie godziny 
przez pół semestru, z czego 
zależnie od grupy jest to 
pierwsza lub druga połowa.
 

CzAd
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Nic dla nas bez nas... 
 

...czyli warto wiedzieć, że

Dziś o  
Socrate-
sie…  
część II 
 
W poprzed-
nim odcin-
ku… jak to 
jest na 
uczelni, 
teraz na-
stępuje 
część o Wy-
dziale: 
 

Wydziałowym 
koordynatorem 
Socratesa 
/Erasmusa na 
WZiE jest pani 
prof. Maria 
Szpakowska i to  

ona odpowiada 
zarówno za studen-
tów przyjeżdżają-
cych, jak i za wy-
jeżdżających i do 
niej można zwra-
cać się z prośbą 
pomoc lub infor-
mację. A jakby 
ktoś chciał poje-
chać do uniwersy-
tetu w Louvain w 
Belgii ( a być może 
niedługo powstanie 
możliwość wyjaz-
du do Danii, ale to 
jest informacja 
nieoficjalna i nie-
sprawdzona, ale 
kto wie…) – to 
najwłaściwsza na 
naszym wydziale 
osoba, do której 
trzeba skierować 
kroki. Z panią 

profesor współpra-
cują: pan mgr To-
masz Korol (który 
wysyła studentów do 
Niemiec, do Stral-
sundu), panią mgr 
Magdaleną Popo-
wską (Francja –
Rouen i Lille, Wło-
chy - Ancona) oraz 
panem dr Kazimie-
rzem Frydlem 
(Hiszpania – Valla-
dolid). Aha, współ-
pracuje też ze stu-
dentami, którzy zaj-
mują się m. in. ob-
cokrajowcami, któ-
rzy przyjechali u nas 
studiować – Julią 
Lipińską i Pawłem 
Krzyżakiem. 

Po raz pierwszy 
na naszym Wydziale 
studiują 

„Socratejczycy” – 
jest to trójka studen-
tów ze Stralsundu 
(Niemcy), to jest, 
mamy nadzieję, taka 
„forpoczta” przy-
szłych obcokrajow-
ców studiujących u 
nas. Są naprawdę 
świetnymi ludźmi i 
teraz to od nich zale-
ży, czy podobne 
zdanie będą mieli o 
nas, czy będą nas 
traktować w Europie 
poważnie, czy tak, 
jak została potrak-
towana Politechnika 
w Rovanemi (Fin-
landia)… 

Jak „dostać się” 
na wyjazd ? Róż-
nie… np. do Stral-
sundu jest oficjalny 
konkurs, natomiast 
do pozostałych 
uczelni studenci 
dobierani są przez  

osoby koordynujące 
wymiany…Panuje 
zasada: „Kto na-
prawdę chce poje-
chać, ten naprawdę
pojedzie”… 
 Koniec części dru-
giej… 
 

W kolejnym od-
cinku: szczegóły, jak 
podpisuje się umowy 
bilateralne z uczel-
niami (czyli jak to 
jest, że z tą uczelnią 
współpracujemy, a z 
inną nie), wyniki 
ankiety przeprowa-
dzonej wśród stu-
dentów, którzy byli 
za granicą „na So-
cratesie” i kto, gdzie 
w tym roku akade-
mickim jedzie i za-
powiedź naboru na 
przyszły rok… 
 
 

Paweł (+)

SEMINARIUM  
CASE STUDY WEEKEND – 
OTWÓRZ SOBIE FURTKĘ 
DO KARIERY! 
 
Od 21 – 23 marca 2003 
roku, podczas semina-
rium Case Study Week-
end, studenci z całej 
Polski będą mieli oka-
zję zweryfikować swoje 
możliwości z wymagania-
mi i oczekiwaniami swo-
ich potencjalnych pra-
codawców. 
 

W tym roku Komitet Lokalny AIE-
SEC przy Szkole Głównej Handlowej 
po raz szósty organizuje projekt Case 
Study Weekend. Jest to trzydniowe 
seminarium podczas którego studenci 
uczelni ekonomicznych i technicznych 
w kilkuosobowych grupach opracowu-
ją rozwiązania zadań, przygotowanych 
wcześniej przez znaczące na polskim 
rynku firmy. Są to rozbudowane pro-
blemy zaczerpnięte bezpośrednio z 
działalności tych firm.  

Nad pracą uczestników konferencji 
cały czas czuwają przedstawiciele 
firm, którzy na bieżąco udzielają 

studentom cennych informacji i 
wskazówek. W tym roku case’y 
zostaną przygotowywane przez na-
stępujące firmy: 

 
- Deloitte & Touche 
- ING 
- L' Oréal 
- Philip Morris Polska S.A 
 

Projekt Case Study Weekend ma 
charakter edukacyjno – rekrutacyjny. 
Daje on studentom możliwość wyko-
rzystania wiedzy książkowej w prak-
tyce oraz zdobycia cennej umiejętno-
ści – efektywnej pracy w grupie. Jest 
to też szansa zapoznania się z wyma-
ganiami przyszłych pracodawców. 

Z drugiej strony, firmy biorące 
udział w Case Study Weekend, po-
przez bezpośredni kontakt i obserwa-
cję pracy studentów w ciągu week-
endu, mają okazję poznać poziom ich 
wiedzy oraz ich praktyczne  umiejęt-
ności i dzięki temu wybrać tych 
studentów, których chcieliby przyjąć 
na praktyki i staże. 

Jeżeli jesteś studentem III, IV, V 
roku lub absolwentem uczelni eko-
nomicznej albo wydziału prawa i 
masz ochotę zrobić coś dla swojej 
kariery zawodowej weź udział 

 

w seminarium Case Study Weekend. 
Na pewno nie będziesz żałować! 

Tegorocznej edycji projektu Case 
Study Weekend patronują: Gazeta 
Studencka, Jobpilot, kariera.wprost.pl, 
Radiostacja, Rzeczpospolita, Rzeczpo-
spolitaOnline. 

Aby wziąć udział w seminarium 
Case Study Weekend wystarczy wejść 
na stronę www.csw.pl i wypełnić 
formularz aplikacyjny.  
Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości, 
to też zapraszamy na stronę 
www.csw.pl.  

Znajdziesz tam pełne informacje 
dotyczące projektu i firm biorących w 
nim udział. 
 
 
 
 

 
 

Nasz adres to: 
Komitet Organizacyjny 
Case Study Weekend 
Komitet Lokalny AIESEC SGH 
Al. Niepodległości 162 pok. 309A 
02-554 Warszawa 
Tel.: +48 22 337 97 80/81 
Fax: +48 22 849 53 12 attn AIESEC  
www.aiesecSGH.pl - 6 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW... 
... i co dalej?

Szukać każdy 
może... 
 

Był środek nocy. 
Włączyłem komputer. 
Po kilkunastu sekun-
dach z mojego ekranu 
machała już do mnie 
Brook -  brązowo-oka 
piękność w skąpym 
wdzianku. Włączając 
przeglądarkę nagle 
mnie coś tknęło..... Z 
klawiatury wpisałem 
WWW. Kursor powoli 
migał a ja zastanawia-
łem się co dalej ??   
Spojrzałem przez 
wielkie okno na blok 
naprzeciwko i wpa-
dłem w zadumę. Na-
gle na niebie ukazał 
się mały czerwony 
punkt, zrobił małe 
kółeczko i znikł. Już 
wiedziałem co dalej... 

Chyba każdy z nas 
przeżywał kiedyś fa-
scynacje serialem Z 
Archiwum X.  Każdy 
odcinek wprowadzał 
chwile grozy do na-
szych małych rozum-
ków a niewyjaśnione 
zakończenia budziły 
obawy i wątpliwości.  
Jednak serial ten to nie 
tylko piękna partner-
ka, samochody i strze-
laniny, to także próba 
sięgnięcia w nieznane 
i niezrozumiale.  

Każdy z Nas zasta-
nawiał się pewnie jak 
to jest być Mulder’em 
albo Scully. Mieć 
własne małe domowe 
Archiwum X i szukać 
ICH + swojej młod-
szej siostry (tylko mi 
nie mówcie że jej nie 
macie bo w każdej 
 

chwili mieć możecie). 
Taką szansę daj 

nam Program SETI 
(Search for Extra-
Terrestrial Intelligen-
ce), czyli po naszemu 
w Poszukiwaniu Cy-
wilizacji Pozaziem-
skich. Konkretnie 
chodzi mi o projekt 
SETI@Home stwo-
rzony dla indywidual-
nych użytkowników 
PC’etów na całym 
Świecie. Patronat nad 
tym projektem jak i 
pozostałymi projek-
tami SETI, już przez 
prawie 40 lat, obejmu-
je Kalifornijski Uni-
wersytet w Berkeley. 

 
 
cywilizacji. 

To zwykłe liczenie 
przerodziło się w 
wielką manię niczym 
wyścig zbrojeń nukle-
arnych. Polska jako 
kraj plasuje się aktu-
alnie na 10 pozycji 
wyprzedzając ostat-
nim czasem Szwecję i 
Danię, natomiast licz-
ba rodzimych zespo-
łów wynosi ok. 1000 
(ok. 4 mln kont). 

Teraz trochę smut-
nych wieści. Program 
SETI@Home dobiega 
końca. Działa on już 3 
lata a jego koniec 
określa się na marzec 
2003r. Jednak jak 
informuje NASA to 
nie koniec SETI. 
Tworzone są już nowe 
projekty  oparte na 
podobnych zasadach 
(wykorzystując kom-
putery ochotników).  

Tyle z mojej stro-
ny. Jeśli jesteście zain-
teresowani odsyłam 
do linków. Pamiętaj-
cie, prawda gdzieś tam 
jest !! 
 

damon

LINKI: 
• Oficjalna strona 

SETI@Home 
http://setiathome.ssl.
berkeley.edu/ 

• Oficjalna Polska 
strona SE-
TI@Home 

http://www.setiathome.
pl/   
 
• Obserwatorium 

ARECIBO 
http://www.naic.edu/

Projekt SETI@Home 
polega na wykorzy-
stywaniu mocy obli-
czeniowej naszych 
komputerków domo-
wych w celu badania 
sygnałów odebranych 
przez ogromny radio-
teleskop Arecibo w 
Puerto Rico. Sygnał 
odebrany przez Areci-
bo to coś na kształt 
kosmicznego radia, 
które nadaje non-stop, 
a że dane te są tak 
obszerne ludzie na 
całym świecie łączą 
się w klany (zespoły) i 
liczą, a raczej szukają 
śladów obcych  

Wierszokleci 
i poeci... 
...czyli poznaj 

myśli

PREZENT 
 
„ Gdybym tak mogła 
podarować Tobie pre-
zent  
    Dałabym Ci wszystko  
co naprawdę kocham:  
    Nadzieję i miłość, uko-
jenie w ciszy 
    Radość z każdej chwili 
cudownego życia  
   
    Przyniosłabym Ci w 
małym szarym pudełeczku
    Kluczyk otwierający 
drzwi do szczęśliwego 
świata  
    Abyś mogła pobiegać 
po łące spokojnego życia 
    Bosymi stopami trąca-
jąc krople marzeń  
 
    Szczęśliwa jak dziecko 
biegać za motylem 
   Ukryć w swych dłoniach 

chwile niepewności  
    Mgłę smutku rozwiać 
przez wiatr pogody ducha 
    Obudzić  w swym sercu 
Życia Wolę  zmęczoną 
 
    Gdybym tak mogła po-
darować Tobie pre-
zent.....” 
 

Wiersze 
ze zbioru 
Sylwi 

Orlikow-
skiej 
(WZiE) 
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Stopka redakcyjna, czyli kto tym wszystkim kręci: 
Prowadzenie: Anna Tomczyk 
Współpraca: Kasia Majchrzak, Paweł Krzyżak, Adam Czarnecki,  
Piotr Kowalczyk (www.pracuj.pl), Dorota Klysewicz, Dorota Kucharska, 
 www.zie.pg.gda.pl/samorzad, Gall Anonim, Sylwia Orlikowska, 
www.zie.pg.prv.pl (Nieoficjalna strona WZiE) 
 
Kontakt:  aniat@chelm.gda.pl  lub ania.tomczyk@wp.pl 
„gaZiEta” powstaje przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty nadesłanych materiałów

15 rzeczy, które możesz robić w 
centrum handlowym, w czasie kie-
dy twoja 
małżonka/ małżonek /narzeczona 
/narzeczony /partner /partnerka 
/etc. 
oddaje się zakupom. 
 
1. Weź 24 pudełka z prezerwatywami i wrzu-
caj po jednym do koszyków innych ludzi. 
 
2. W dziale elektronicznym ustaw budziki tak, 
by dzwoniły co pięć minut. 
 
3. Zrób smugę z soku pomidorowego prowa-
dzącą do toalet. 
 
4. Podejdź do jednego z pracowników i po-
wiedz mu oficjalnym tonem: "Kod 3 w dziale 
AGD". Zobacz jak zareaguje. 
 
5. Podejdź do okienka ratalnego i poproś o 
raty na paczkę; M&M- sów. 
 
6. Przesuń znak "Uwaga. Mokra podłoga" na 
wykładzinę. 
 
7. Rozbij namiot w dziale kempingowym i 
powiedz innym klientom, że ich wpuścisz pod 
warunkiem, że przyniosą poduszki. 

8. Kiedy ktoś z obsługi spyta cię, czy może ci 
jakoś pomóc, załkaj "Czy nie możecie po prostu 
zostawić mnie w spokoju" i rozpłacz się. 
 
9. Spójrz prosto w kamerę; ochrony i potrak-
tuj ją jak lustro dłubiąc sobie w nosie. 
 
10. Oglądając broń w dziale myśliwskim, 
spytaj sprzedawcę czy wie, gdzie możesz kupić 
leki antydepresyjne. 
 
11. Biegaj po sklepie z dziwną miną, nucąc 
motyw z "Mission Impossible". 
 
12. W dziale samochodowym pozuj na Ma-
donnę, używając lejków różnej wielkości. 
 
13. Ukryj się za wiszącymi ubraniami. Kiedy 
klienci będą je przeglądać, 
wykrzykuj "WEŹ MNIE! WEŹ MNIE!". 
 
14. Kiedy z głośników podawać będą jakiś 
komunikat, upadnij na ziemię, przybierz pozycję 
embrionalną, chwyć się za głowę i krzycz: "O 
nie, to znów te głosy!". 
 
15. Wejdź do przymierzalni i krzyknij na-
prawdę głośno: "HEJ, papier toaletowy się 
skończył!!!". 
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