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Nr 9, marzec 2003 

Tytułem wstępu... 
Dokładnie rok temu światło 

dzienne ujrzał pierwszy numer ga-
ZiEty. Wtedy jeszcze – bez tytułu, 
bo pod enigmatyczną nazwa „?”. 
Przyznaję, początki były trudne, po-
nieważ trzeba się było odnaleźć w 
rzeczywistości. Do tworzenia gazety 
nie wystarczy bowiem jedynie zapał 
i dobre chęci (choć i bez tego  naj-
lepsze pismo nie może funkcjono-
wać). Od tamtej pory dużo się zmie-
niło. Przede wszystkim zwiększył się 
nakład oraz zaczęło z nami współ-
pracę wiele osób. 

Nasze „być, albo nie być” zależa-
ło i oczywiście nadal zależy od wie-
lu ludzi. Szczególne chciałabym 
podziękować Władzom Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii, Samorzą-
dowi Studenckiemu, Bibliotece na 
WZiE, licznym Redaktorom oraz 
wielu, wielu innym przychylnym tej 
gazetce, których nie sposób tu wy-
mienić. Jestem wdzięczna za pomoc, 
dobre jak również krytyczne słowo.  

GaZiEta nie miałaby oczywiście 
racji bytu bez Was, drodzy Czytelni-
cy. To przecież dzięki Wam istnie-
jemy! 

Moim „urodzinowym” życzeniem 
jest to, aby kolejny rok był przy-
najmniej tak udany jak poprzedni i 
aby wzlotów było więcej niż upad-
ków ☺ 
PS A oto urodzinowy torcik: 
 
 
 
 

AniaT 

W tym numerze...
Dni Kariery................2 
Millennium Chance..........2 
Abecadło przedmiotów.......3 
Menadżer?- nie od razu.....4 
Przewodnik Praktyk 2003....4 
Studenckie Koło Reklamy....5 
WWW – i co dalej...........5 
ESTIEM.....................6 
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Seminarium NetVision III...7 
Humorki....................8 

W dniu 19 marca 2003 r. odbędzie się akcja informacyjna dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem: 
 
DZIEŃ OTWARTY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. 
 
Program spotkania: 
 

 godz. 10.00 - 15 - wydziały i organizacje studenckie prezentują swoje 
oferty (stanowiska na holu) 

 
 godz. 12.00 - spotkanie z Rektorem Politechniki Gdańskiej (Aula) 

 
 godz. 12.15 - 13.00 - krótka prezentacja wydziałów PG, pytania kan-

dydatów, dyskusja (Aula) 
 

 godz. 13.00 - 18.00 - prezentacje na poszczególnych na wydziałach 
(zgodnie z informacją podaną na stanowiskach) 
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Pomorska Wojewódzka   
Komenda Policji 
 
 
 
Specjalny całodobowy numer telefonu dla studentów 

98-97 
Policyjny Anonimowy Telefon Zaufania 

0-800-677-777 

Samorząd Studentów 
Politechniki Gdańskiej 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szansa... 

...czyli łap okazję

który stanowi podstawę 
działania jednego z pro-
gramów tego Stowarzy-
szenia – „pomost studenci 
– firmy”. Targi pracy 
organizowane są przez 
grupę studentów, których 
głównym celem jest uła-
twienie nawiązania kon-
taktu pomiędzy praco-
dawcą a ewentualnym 
pracownikiem oraz roz-
wój przedsiębiorczości 
wśród młodych ludzi. 
Staramy się nieustannie 
wychodzić naprzeciw 
zmieniającym się wyma-
ganiom na rynku pracy i 
dostosować do nich 
kształt i cele naszych 
targów tak, aby odpowia-
dały swoim charakterem 
zarówno pracodawcom 
jak i studentom. Przed-
siębiorstwa będą mogły 
zaprezentować własną 
politykę personalną, 
przedstawić proces rekru-
tacji i wymagania stawia-
ne przyszłym pracowni-
kom, ale także ocenić 
przygotowanie studentów 
do przyszłej  

pracy. Studenci natomiast 
będą mieli możliwość 
bezpośredniej rozmowy z 
przedstawicielami firm, 
co może zaowocować 
dalszą współpracą. Bę-
dzie to też wspaniała 
okazja by potencjalni 
pracodawcy i przyszli 
pracownicy  

wiedzą, oraz daje szansę 
na jeszcze lepszy kontakt 
z aktywnymi studentami. 
Organizowana zarówno 
w dniu targowym na 
Dniach 

mogli poznać wzajemne 
oczekiwania. Co roku 
impreza cieszy się dużym 
zainteresowaniem obu 
stron. Edycja trójmiejska 
przygotowana jest przy 
współpracy Komitetu 
Lokalnego na Uniwersy-
tecie Gdańskim oraz Ko-
mitetu Lokalnego na Poli-
technice Gdańskiej. Są to 
nie tylko targi pracy, ale 
także Akademia Umiejęt-
ności, która stanowi inte-
gralny element większo-
ści Edycji Lokalnych i 
umożliwia firmom dzie-
lenie się 

 

 
 
Kariery, jak również w 
innych dniach na uczelni, 
stanowi doskonały ele-
ment w kreowaniu wize-
runku firm poprzez dzie-
lenie się swoją wiedzą i 
pomysłami na rozwiązy-
wanie pojawiających się 
problemów. "Jak napisać 
CV i list motywacyjny?", 
„Jak przygotować się do 
rozmowy kwalifikacyj-
nej?", "Jak zarządzać 
czasem?", "Jak planować 
karierę i rozwój zawodo-
wy?"... to tematy, któreod 
1995 roku pojawiały, w 
formie szkoleń na Dniach 
Kariery. Aktualnie część 
merytoryczna jest syste-
matycznie rozbudowy-
wana. 

Jak zadbać o 
przyszłość... 
 
Od 4 marca 2003 do 2 
kwietnia 2003 roku już 
po raz jedenasty w jede-
nastu polskich  ośrodkach 
akademickich odbywają 
się Dni Kariery. Organi-
zatorem tego cyklicznego 
wydarzenia jest Stowa-
rzyszenie Studentów 
AIESEC - ponad stu 
członków czynnie zaan-
gażowanych w organiza-
cję projektu. Co roku 
projekt cieszy się dużym 
zainteresowaniem: ponad 
90 tysięcy studentów 
odwiedza targi pracy, a 
ponad 160 firm właśnie 
na Dniach Kariery kreuje 
swój wizerunek idealnego 
pracodawcy i szuka naj-
lepszych pracowników i 
praktykantów. 

Aby umożliwić jak 
najbliższy kontakt stu-
dentów i świata biznesu 
AIESEC stworzył w 1992 
roku projekt Dni Kariery 
(początkowo pod nazwą 
Targi Pracy),  

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

Millennium 
Chance... 
Wielka szan-
sa pasjona-
tów 
 
Chciałbyś odkopać 
ruiny nieznanego 
zamku, pojechać 
rowerem na biegun 
albo zbudować 
stuosobową hulaj-
nogę?  Nie masz 
pieniędzy na reali-
zację swoich pasji? 
Możesz je wygrać 
w konkursie „Mil-
lennium Chance” 
organizowanym 
przez Bank Mil-
lennium. 

Konkurs adreso-
wany jest do ze-
społów studenc-
kich (min. dwu-
osobowych) z całej 
Polski. Kierunek i 
rok studiów nie ma 
znaczenia – liczy 
się tylko to, że 
dana osoba ma 
ciekawą pasję czy 
nietypowy pomysł, 
który chce zreali-
zować. Jeśli chce 
wygrać 10.000 zł i 
przeznaczyć je na 
realizację swojej 
idei, musi przygo-
tować opis plano-
wanego przedsię-
wzięcia 

i przesłać go do 
Banku Millennium 
(dawny BIG Bank 
GDAŃSKI). Auto-
rzy najciekaw-
szych projektów 
zostaną zaproszeni 
do centrali banku, 
gdzie dokonają 
pełniejszej prezen-
tacji swoich pomy-
słów. Wtedy jury 
wyłoni zwycięz-
ców (jednego lub 
kilku, jeśli będzie 
więcej ciekawych 
projektów). - Zale-
ży nam na niesza-
blonowych przed-
sięwzięciach 

– wyjaśnia Krzysz-
tof Drzyzga z 
Departamentu 
Rekrutacji  Banku 
Millennium. –
Niech nikt się nie 
sugeruje stereoty-
pem, że bankowcy 
to mało oryginalni 
i konserwatywni 
ludzie, przynajm-
niej u nas w firmie 
tak nie jest i w 
związku z tym nie 
chcemy pomysłów 
typowych, prze-
ciętnych. Żadnym, 
atutem nie będzie 
też ich związek z 
bankowością czy 
biznesem. Doce-
nimy ciekawe idee 
i zaangażowanie 
studentów w ich 

realizację. Nieza-
leżnie od tego czy 
będą związane ze 
sportem, nauką, 
podróżami, rekor-
dami Guinessa, 
wynalazczością 
czy czymkolwiek 
innym. Projekt 
powinien zawierać 
opis pomysłu oraz 
sposób jego reali-
zacji i uzasadnie-
nie: dlaczego bank 
powinien go dofi-
nansować. – 
Chcemy poznać 
motywację studen-
tów, dowiedzieć 
się, jak bardzo 
zależy im na reali-
zacji idei, czy 
wynika to z ich 
stale pogłębianych  

pasji,czy jest to 
wymysł chwili –
mówi Krzysztof 
Drzyzga.  
Liczy się zwię-
złość - cały opis 
powinien zmieścić 
się na trzech stro-
nach A4.  
Termin przesyłania 
projektu mija  
20 marca.  
 
 
 
 
Więcej informacji 
o konkursie można 
znaleźć na stronie 
www.bankmillenni
um.pl/kariera 

-2- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

Coś więcej niż... 
 
... czyli co może zainteresować stu-

denta na WZiE

 
(prowadzi je prof. Jan Komorow-
ski), to musi wybrać specjalność 
„Ekonomia i finanse”. 
 
Fizyka 

Szczęśliwcy, którzy dostali się 
na studia magisterskie w tym roku 
nie doświadczają już ćwiczeń z 
fizyki. Mnie pierwszy semestr 
studiowania kojarzy się głównie z 
przesiadywaniem grupami po 
bufetach i wspólne rozwiązywa-
nie zadań z fizyki. Teraz wykła-
dom towarzyszą tylko laboratoria, 
gdzie wyniki doświadczeń po-
równuje się ze wzorami zgodnie z 
zasadą: „Jeśli fakty przeczą teorii, 
to tym gorzej dla faktów”. Zatem 
przychodzenie na zajęcia z goto-
wymi wynikami jest sprawą po-
wszednią. 

 
Fundamentals of Financial 
Management 
Podstawy zarządzania finansami
w wydaniu obcojęzycznym. Po-
dobny przedmiot, tyle że po pol-
sku, jest obowiązkowy dla dwóch 
specjalności: ekonomii i finansów 
oraz zarządzania organizacją. 
Jeśli jednak ktoś z tych specjalno-
ści chciałby podszlifować swój 
Business English, to zapewne 
warto obrać sobie anglojęzyczne 
wykłady dra Piotra Girucia. Oby 
tylko dziekanat nie robił proble-
mów, bo tam nie lubią, gdy stu-
denci chodzą na ten sam przed-
miot raz po polsku, a raz po an-
gielsku. Why? 
 
Funkcjonowanie i rola 
MSP w gospodarce 
Przedmiot obieralny na semestrze 
zimowy dla studiów uzupełniają-
cych. Mam wrażenie, że istnieje 
tylko na papierze, bo zeszłoseme-
stralny plan zajęć go nie 
uwzględnia. Stąd bardzo trudno 
napisać mi o nim coś dobrego i 
nie mam najmniejszych powo-
dów, by pisać o nim źle. A że 
nazwa mówi o przedmiocie 
wszystko, to dziękuję za uwagę i 
zapraszam za miesiąc. 

CzAd

. Jeśli książką polecaną jest –
całkiem zresztą przyjemny –
„Świat Zofii”, to widzimy, że jest 
to jedynie lizanie czubka góry 
lodowej. Notabene wspomniany 
„Świat...” poleca mgr (filo)Zofia 
Chrzanowska. Co natomiast pole-
ca dr Lisak i inni, tego nie wiem. 
Osoby bardziej wrażliwe uprasza 
się o nie czytanie „Uczty” Plato-
na. 
Finanse organizacji go-
spodarczych 

Biję się w pierś, ale nie mam 
aktualnych informacji o tym 
przedmiocie. Za to mam ciekawe 
wspomnienia. Przed dwoma laty 
FOG były prowadzone przez dr 
Szlabowską z UG. Oczywiście 
dowiadywaliśmy się tam o różni-
cach między zakładem a jednost-
ką budżetową, o tym, co to jest 
podatek oraz jakie mamy rodzaje 
instrumentów finansowych. Te 
wiadomości były jednak tłem dla 
opowiadań pani doktor o zasa-
dach kupowania mieszkania 
(uwaga na skośne sufity!), o tym, 
że nie można do Arabii Saudyj-
skiej eksportować zielonych trak-
torów (kolor zarezerwowany dla 
proroka), o tym, że starsi ludzie 
potrzebują mniej snu (i ta starsza 
pani z sanatorium z rana spać nie 
dała). Student natomiast z rana 
łaknie spania jak kania dżdżu. A 
że zajęcia były na 7:30, więc z 
dwóch semestrów FOG w głowie 
tylko to mi pozostało. 
Finanse publiczne 
W jednym zdaniu – wszystko, co 
minister finansów wiedzieć powi-
nien. To znaczy, co? Budżet pań-
stwa – zasady, tworzenie, docho-
dy i wydatki, wykonanie, deficyt i 
dług publiczny plus jeszcze kilka 
zagadnień ze szczebla centralne-
go. Prócz tego trochę o samorzą-
dach i niepaństwowych instytu-
cjach publicznych. No i bank 
centralny. Jeśli komuś cieknie 
ślinka na myśl o tych wykładach 

Przedmioty od Ą 
do Ź 
Przewodnik alfabe-
tyczny cz. VI 
 
 

F 
 

Litera E nie dosyć, że zajęła 
poprzednie dwa odcinki, to 
jeszcze dziś wpycha się do 
przewodnika po przedmiotach.
Na szczęście tylko z jednymi 
zajęciami. Potem w równym 
rządku idą już przedmioty, któ-
rym patronuje E z odrąbaną 
poprzeczką, czyli F. 
 
European Economic In-
tegration 

Naprawdę konkretnie pro-
wadzony przedmiot obieralny w 
języku obcym. Na zajęciach 
podawana jest usystematyzowa-
na wiedza, ale też jest ona po-
tem konsekwentnie egzekwo-
wana na egzaminie – w minio-
nym semestrze był mieszany, 
pisemno-ustny. Duża część ma-
teriałów prezentowanych na 
foliach jest dostępna na stronie 
WWW 
(http://www.zie.pg.gda.pl/keizp/
mater.html). Straszy w nich 
stwierdzenie, że nie są one wy-
starczające by zdać egzamin, ale 
z bardzo wiarygodnych źródeł 
wiem, że ucząc się tylko z 
umieszczonych w Internecie 
materiałów, można dostać 5,0. 
Niestety, jeśli pytanie nam nie 
podpasuje, to nie wychodzimy z 
4,0 lub 3,0, ale bez zaliczenia. 
Filozofia 
Dla jednych miła odtrutka na 
mechanikę, dla innych droga 
przez mękę. Nazwa może zbyt 
ambitna, bo zajęcia to ledwie 
kilka definicji i klasyfikacji oraz 
skrótowy zarys historii filozofii 
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PRAKTYKI 2003 – 
by zapełnić ru-
brykę „doświad-
czenie zawodo-
we”… 
 
Najciekawsze pro-
gramy praktyk, po-
radnik „jak znaleźć 
praktykę i gdzie” oraz 
Career Manager – to 
najważniejsze elemen-
ty przewodnika Prak-
tyki 2003, który ukaże 
się już w marcu. 
To już kolejna edycja 
tego przewodnika. Czy-
telnicy będą mogli za-
poznać się z ofertami 
praktyk – wakacyjnych, 
ale nie tylko – w kilku-
nastu znanych, mię-
dzynarodowych i kra-
jowych firmach  

 "Menadżer? 
Nie od razu" 
 
Po pierwsze chęć szyb-
kiego awansu piono-
wego. Za dwa, trzy lata 
chcieliby pełnić funk-
cje menedżerskie. Te 
czasy już się skończy-
ły, droga do stanowisk 
kierowniczych wydłu-
żyła się, dlatego praco-
dawcy nie są w stanie 
sprostać tym oczeki-
waniom. Nie oznacza 
to, ze nie ma możliwo-
ści rozwoju, zawsze 
istnieje przecież moż-
liwość awansu pozio-
mego, który umożliwia 
zmianę stanowiska, na 
równorzędne w 

hierarchii, ale związane 
ze zmianą obowiąz-
ków, zajęciem się no-
wym obszarem działal-
ności, nowymi zada-
niami, wyzwaniami. To 
jest jedna z możliwości 
rozwoju dla pracowni-
ków. Rozwój jest także 
często przez absolwen-
tów błędnie utożsamia-
ny z możliwością szko-
leń. Dlatego ich ocze-
kiwania są silnie zwią-
zane z tym obszarem. 
Nie doceniają tzw. „on 
the job training”, czyli 
szkolenia podczas pra-
cy, kiedy mają możli-
wość współpracy z 
bardziej doświadczo-
nymi kolegami, którzy 

przekazują im swoją wie-
dzę podczas wykonywa-
nia codziennych obo-
wiązków – to jest możli-
wość często zupełnie 
niedoceniana przez mło-
dych ludzi. 
Agnieszka Goś, Nestle
Podczas rozmów indywi-
dualnych często pytamy o 
oczekiwania placowe 
kandydata. Z Reguły nie 
są one wygórowane. Na-
sza firma może zwykle 
zaoferować więcej niż ci 
kandydaci oczekują. 
Rozbieżności pojawiają 
się, jeżeli chodzi o ocze-
kiwania co do przyszłego 
stanowiska pracy. Zda-
rzają się kandydaci bez 
żadnego doświadczenia 
zawodowego, którzy od 
razu po studiach oczekują 
pozycji menedżerskiej w 
firmie. To jest oczywiście 
oczekiwanie nierealne. 
Aby zostać menedżerem 
w korporacji  

międzynarodowej trzeba 
mieć odpowiednie do-
świadczenie np. w MFP 
program rozwoju mene-
dżerów umożliwia to po 2 
latach.Monika Misztal, 
Mars / Master Foods 
Polska 
Znam absolwentów, któ-
rzy na studiach na tyle 
rozwinęli swoją wiedzę i 
umiejętności, że zaraz po 
studiach zarabiali już 
duże pieniądze (w okoli-
cach średniej pensji ma-
rzeń, która zaprezento-
wana jest na stronach 
pracuj.pl). Tacy też pra-
cują u nas. Ci, którzy na 
studiach zainwestują w 
swój rozwój maja szanse 
na duże zarobki zaraz po 
studiach, bo mają wiedzę, 
doświadczenie i umiejęt-
ności - czyli to, czego 
pracodawcy najbardziej 
poszukują. 
Marek Lose, Internet 
Designers 

W tym roku prezentują 
się w nim m.in. banki: 
Handlowy, Millenium, 
BPH PBK oraz firmy 
konsultingowe i audy-
torskie.: Ernst&Young, 
ProcewaterhouseCo-
opers, Business Con-
sulting Group, McKin-
sey, a także firmy FM-
CG: Masterfood Pol-
ska, Nestle, Grupa Ży-
wiec i Unilever. W 
przewodniku wydanym 
przez firmę Communi-
cation Partners, właści-
ciela najbardziej zna-
nego serwisu pracy, 
kariery i edukacji –
Pracuj.pl, znajduje się 
również narzędzie po-
magające zaplanować 
swoją przyszłość za-
wodową i ocenić swój 

potencjał. – Pracując z 
Career Managerem 
łatwiej można ocenić 
swoje silne i słabe stro-
ny oraz zbadać swoje 
kompetencje – mówi 
Oksana Krzyżowska, 
współtwórca Career 
Managera – To na-
prawdę niezbędne w 
planowaniu kariery 
zawodowej. 
W przewodniku Prak-
tyki 2003 znajdują się 
również artykuły in-
formacyjno-
poradnikowe: jak szu-
kać praktyki studenc-
kiej, czy warto praco-
wać za darmo, jak 
zmienić praktykę w 
ofertę stałej pracy, co 
absolwentom oferuje 
państwo, jakie są  

możliwości stażu w 
Komisji Europejskiej w 
Brukseli i inne. Prakty-
ki 2003 to najlepszy 
przewodnik po rynku 
praktyk przeznaczony 
dla studentów wyż-
szych uczelni, którzy 
poważnie myślą o swo-
im rozwoju zawodo-
wym i nie chcą po za-
kończeniu nauki mieć 
pustej rubryki „do-
świadczenie zawodo-
we” w swoim życiory-
sie. 
Przewodnik będzie 
bezpłatnie dystrybu-
owany na uczelniach 
wyższych poprzez or-
ganizacje studenckie: 
AIESEC, ELSA i 
BEST a także biura 
karier. 
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Nic dla nas bez nas... 
...czyli warto wiedzieć, 

że

WWW... 
... i co dalej?

Studenckie Koło Reklamy...
 
Prawie sama przyjemność – to hasło, pod 
jakim pracuje się w Studenckim Kole Re-
klamy. 

Na naszym wydziale działa osiem kół nauko-
wych, na całej uczelni jest ich kilkadziesiąt. Co 
odróżnia SKR od pozostałych i gwarantuję ową 
przyjemność? Osobowo jesteśmy kołem małym,
ale zżytym. Nasza działalność nie ogranicza się do 
cotygodniowych spotkań i rozmów o reklamie, ale 
ma wymiar bardzo praktyczny. Od początku ist-
nienia angażujemy się w organizację i pomoc przy 
imprezach studenckich takich jak: 
• seminarium NetVision poświęcone za-

stosowaniu informatyki w zarządzaniu 
(organizowane w tym roku po raz trzeci), 

• Forum Kół Naukowych PG – wysta-
wiamy się od 2000 r., a w zeszłym byli-
śmy współorganizatorem, 

• konkurs KAROLE – w tym roku współ-
pracujemy z biurem organizacyjnym w 
sprawie promocji, 

• wykład Kobieta i mężczyzna w rekla-
mie, 

• opracowywanie strategii public relations 
dla Centrum Współpracy Młodzieży. 

Jest zatem sporo okazji, by zdobyć i wykorzystać 
umiejętności posługiwania się reklamą i innymi 
technikami promocji. 
Prócz pracy na uczelni, działalność w SKR daje 
też możliwość wyjazdów na konferencje i konkur-
sy. W maju 2001 roku siedmioro członków Koła 
wzięło udział w międzynarodowej konferencji 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Studentów 
International Master Class Association przy Uni-
wersytecie Łódzkim. W tym roku, w kwietniu 
reprezentacja SKR wybiera się do Krakowa na 
Ogólnopolski Festiwal Reklamy „Kreatura”. 

Powyższa lista nie wyczerpuje naszych 
pomysłów na ten rok. Jeśli chcesz zobaczyć, 
jak działa nasze koło i, być może, przyłączyć 
się do nas, zapraszamy w środy, od 15:00 do 
16:30 do pokoju 704, gmach B. 
WWW: www.zie.pg.gda.pl/skr 
e-mail: skr@zie.pg.gda.pl 

Adam Czarnecki

BLOG... 
 

Brook machała do mnie z 
pulpitu a ja na to nie reagowałem. 
Moja świadomość była gdzie 
indziej, z dala od przyziemnych 
trosk i pokus. Na biurku stała 
wypita już herbata z cytryną a w 
powietrzu można było wyczuć 
nutkę metafizyki i filozoficznego 
bólu istnienia. A wszystko to 
przez ten jeden dzień – 14 luty 
alias Walentynki, ale to nie waż-
ne... 

Siedziałem i wpatrywałem się 
w swoje zdjęcie z przed prawie 
20 lat, kiedy to z tetrową pielu-
chą, w pięknym „chodziku”, 
poznawałem zakamarki Świata 
(czyt. mieszkania). Po głowie 
zaczęły chodzić mi różne pytania, 
kim jestem?, co ja tu robię?, po 
co żyję?. Po dłuższej kontempla-
cji zaczęły pojawiać się odpowie-
dzi, lecz były one niepełne i cha-
otyczne. Poczułem nieodpartą 
chęć podzielenia się z kimś mo-
imi przemyśleniami, spostrzeże-
niami, niczym ekshibicjonista 
biegający po parku w poszukiwa-
niu potencjalnych ofiar. Włączy-
łem wyszukiwarkę i rozpocząłem 
poszukiwania tego kogoś, kogoś 
kogo nurtują podobne pytania, 
kogoś o podobnym punkcie wi-
dzenia, kogoś kto mnie wysłucha. 
Trafiłem na bloga. Blog czyli 
internetowy pamiętnik, jak dzien-
nik pokładowy Kapitana Picarda 
ze Star-Trek’a, który każdy może 
przeczytać i dodać swoją opinię. 
Zaczytując się w kolejnym pa-
miętniku nieznanej mi osoby 
stwierdziłem, że noc będzie dłu-
ga, potrzebowałem wsparcia. 2 
min później wychodziłem już z 
kuchni mojego jednopokojowego 
mieszkania z gorącym kubkiem 
herbaty (Earl Grey). Przystąpiłem 
do dalszej lektury. 
O czym ludzie piszą?? Piszą o 
wszystkim i o niczym. Wiersze, 
przemyślenia, dyskusje na temat 
filmów, książek czy to telefonów 
komórkowych itd. Przeważa 
oczywiście szara codzienność w 
stylu byłem, widziałem, zrobiłem, 
kupiłem...  
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Lecz na drugim miejscu ku mojej 
radości mamy coś co można by 
skupić w słowie „filozofia” czy 
„metafizyka”. Rozterki miłosne, 
próby tłumaczenia naszego ist-
nienia, lub własnych  życiowych 
problemów. Blog’a może mieć 
każdy. Każdy kto ma chęć po-
dzielić się z innymi częścią siebie 
samego. Sama procedura jego 
powstawania jest mało skompli-
kowana. Istnieje szeroka gama 
programów, które pomogą nam w 
tym. Odstraszyć nas może jedy-
nie to, iż często usługa ta na 
większości serwerów jest płatna 

 
Czytając kolejne blogi zaob-

serwować można iż często ludzie 
którzy je tworzą umieszczają 
linki do innych blogów, które 
warto wg nich przeczytać. Two-
rzy się między nimi coś na kształt 
wewnętrznej społeczności, więzi. 
Poszedłem za tropem niektórych, 
najczęściej powtarzanych, sznur-
ków i przyłączam się do twier-
dzenia iż „warto”. 

Jeden blog z tych w/w powta-
rza się najczęściej. Nosi on nazwę 
„pamiętnik zmarłego”. Znajdują 
się w nim zapiski Piotrka, chło-
paka chorego na nieuleczalną 
chorobę, której niestety nie potra-
fił przezwyciężyć. Nie chcę ni-
czego tutaj streszczać, bo uwa-
żam że każdy powinien to prze-
czytać. Może po tej krótkiej lek-
turze każdy z Nas inaczej spojrzy 
na otaczający Nasz Świat. Zro-
zumie, że w życiu chodzi o coś 
innego niż kasę czy pozycję spo-
łeczną, że chodzi o coś piękniej-
szego, nieobliczalnego, coś co 
trzyma nasz przy życiu... Miłość. 
 
LINKI: 
Przykładowa składnica blogów 
www.blog.pl 
 
Musicie to przeczytać!! 
www.pamietnik-zmarlego.blog.pl

damon
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czytaj to... 
 

...czyli co, jak i dlaczego

 
 
 
 

W styczniu 1990 ro-
ku w niewielkim nie-
mieckim mieście Darm-
stadt 4 studentów z 
Niemiec, Finlandii i 
Austrii wpadło na po-
mysł utworzenia organi-
zacji zrzeszającej 
wszystkich Europejczy-
ków, którzy studiowali 
dziwną kombinację 
techniki i ekonomii. 
Głównym celem organi-
zacji miało być ustano-
wienie wzajemnych 
powiązań między stu-
dentami IEM (Industrial 
Engineering and Mana-
gement) w całej Europie. 
To zapoczątkowało 
powstanie ESTIEM 
(European STudents of 
Industrial Engineering 
and Management) – 
jedynej organizacji IEM 
o zasięgu europejskim. 
Dziś ESTIEM reprezen-
tuje ponad 40 000 stu-
dentów poprzez 62 Gru-
py Lokalne w 22 krajach 
Europy. Główny cel 
ESTIEM to “Jednocze-
nie i kształcenie europej-
skich studentów IEM”. 
Organizacja jest prowa-
dzona przez studentów 
dla studentów, a oficjal-
nym językiem jest an-
gielski. Przygody nasze-
go Wydziału z ESTIEM 
zaczęły się w grudniu 
1998 roku, kiedy przed-
stawiciel warszawskiej 
Grupy Lokalnej przyje-
chał na PG zaprezento-
wać tę Organizację. 
Dwóch studentów na-
szego Wydziału ‘połknę-
ło haczyk’. Ponieważ 
Grupą Lokalną ESTIEM 
może zostać już istnieją-
ca organizacja na danej  

 uczelni, postanowili oni 
założyć wydziałową orga-
nizację ‘CEPRIM’ (Cen-
trum Promocji Inżynierów-
Menedżerów), która kilka 
miesięcy później została 
przyjęta w poczet Obserwa-
torów ESTIEM. W ciągu 
następnego roku musieliśmy 
wykazać się dużą aktywno-
ścią i chęcią działania, aby 
w listopadzie 2000 roku, na 
Council Meeting w Cam-
bridge, w X rocznicę istnie-
nia ESTIEM, stać się pełno-
prawnym członkiem tej 
Organizacji. 

Ale po co tyle zachodu? 
Dlaczego my, członkowie 
Gdańskiej Grupy Lokalnej, 
tak bardzo cenimy sobie 
fakt, że należymy do tej 
Organizacji? 

Praca zespołowa jest 
niezwykle ważna w dzisiej-
szych strukturach organiza-
cyjnych. Firmy rozpoczyna-
ją projekty aby rozwijać 
strategie, definiują plany i je 
wdrażają. Sztuka negocjacji, 
umiejętność przewidywania, 
kreatywność – to nieodzow-
ne cechy przyszłych mene-
dżerów. Będziemy praco-
wać w bardzo dynamicznym 
środowisku, z ludźmi z 
różnych kultur i o różnych 
doświadczeniach. Ma to 
wiele wspólnego z naturą 
zawodu IEM: jesteśmy 
specjalistami i jednocześnie 
potrafimy być wszechstron-
ni. I tu narasta pytanie – jak 
dobrze studenci są przygo-
towani do tych wyzwań, 
części naszego przyszłego 
życia zawodowego? Pod-
czas studiów  pracujemy w 
grupach, poznajemy zalety 
pracy zespołowej, ale i 
trudności, które za tym idą. 
Jednak w większości przy-
padków końcowy dyplom, 
czyli projekt największy i 
najważniejszy, jest pracą 
samodzielną. Nie powie-
działabym, że jest to  
 

najlepsza sytuacja, skoro 
jest to nasz krok do ‘rze-
czywistości’.Może powinni-
śmy poszerzać nasze do-
świadczenia podczas stu-
diów? Na szczęście w CV 
jest miejsce na ‘dodatkowe 
doświadczenia’, które my, 
absolwenci IEM, powinni-
śmy wypełnić wieloma 
pozycjami. Organizacje 
studenckie oferują studen-
tom szanse rozwoju w spo-
sób, który nie jest możliwy 
poprzez oficjalny program 
studiów. ESTIEM zdecy-
dowanie jest taką organiza-
cją. Poprzez pracę w ES-
TIEM zdobywamy dodat-
kową wiedzę, która pomoże 
nam w przyszłości, bez 
względu na to, jak potoczy 
się nasza kariera. Podstawą 
ESTIEM, tak jak każdej 
organizacji, jest praca ze-
społowa, tzw. ‘teamwork’, 
który łączy studentów z 
całej Europy. Studentów, 
którzy cieszą się z towarzy-
stwa innych, wspólnych 
imprez i pracy dla czegoś, w 
co wierzą. Wszystkie pro-
jekty i imprezy ESTIEM 
organizowane są przez gru-
py studentów, często grupy 
międzynarodowe. Pamię-
tajmy - aby osiągnąć sukces, 
musimy umieć współpraco-
wać z każdym. 

ESTIEM oferuje wiele 
projektów, które dostarczają 
dużo nowych doświadczeń, 
pomysłów oraz przemyśleń 
wykraczających poza wie-
dzę uniwersytecką. Są to 
znane już Wam różne formy 
case study (w tym TIMES), 
Activity Week czy semina-
ria VISION. Ale jest jeszcze 
wiele innych projektów. Są 
też takie, które dopiero 
powstały, a już zyskały duże 
 

uznanie zarówno w środowi-
sku studenckim, akademickim 
jak i zawodowym, tj. Summer 
Academy czy European Gra-
duate Catalogue.W ESTIEM 
każdy znajdzie coś dla siebie. 
Można uczestniczyć w lokal-
nych imprezach lub wyjechać 
na taką do innego kraju. Moż-
na zorganizować lokalny 
projekt lub koordynować 
takiż na szczeblu europej-
skim, można też stworzyć 
nowy projekt. Można tylko 
patrzeć, jak się rozwija nasza 
Organizacja, ale można tez 
brać czynny udział w budo-
waniu jej strategii. To 
wszystko można robić w 
zaciszu swojego domu, a 
można też zjeździć Europę w 
szukaniu nowych pomysłów i 
doświadczeń. ESTIEM to 
sposób na poznanie ludzi o 
bardzo szerokich zaintereso-
waniach i dążeniach, to moż-
liwość uczestnictwa w mię-
dzynarodowych warsztatach 
zawodowych, to sposób na 
wybicie się ponad przecięt-
ność,  
 

Jeśli ktoś z Was szuka 
wyzwania, czegoś więcej niż 
wykłady, zapraszamy! Z nami 
nic nie stracisz, możesz jedy-
nie zyskać.  
http://estiem.zie.pg.gda.pl 
Z tego miejsca pragnę po-
dziękować zarówno obecnym 
jak i wcześniejszym Władzom 
WZiE za całą okazaną pomoc, 
dzięki której Grupa Lokalna 
ESTIEM Gdańsk tak prężnie 
może się rozwijać i propono-
wać naszym studentom udział 
w coraz to nowych i bardziej 
prestiżowych projektach eu-
ropejskich. 
 
 

Dorota Kłysewicz
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KAROLE... 
...czyli konkurs ja-

kich mało 

Dotrzymaj kroku przyszło-
ści... 

Przed 
nomina-
cjami... 
 
 

Przygotowania 
obchodów X edycji 
KAROLI ruszyły już 
dawno. Biuro Orga-
nizacyjne liczące na 
razie 11 członków 
(sumarycznie około 
242 lat i 1881 cm 
wzrostu) telefonuje, 
planuje, pyta, infor-
muje, zachęca, pisze 
artykuły, liczy, za-
stanawia się, czyta, 
kombinuje, organizu-
je, klika, odwiedza, 
przypomina, pertrak-
tuje zamawia od-

 

faksy, sprawdza, wer-
tuje, umawia się, dys-
kutuje. Przede wszyst-
kim prowadzi ogromną 
liczbę rozmów, tych 
ogólnych (a o co  w 
ogóle z tym konkur-
sem chodzi?) i tych 
rzeczowych - z przed-
stawicielami firm i 
władzami Uczelni. 
Pierwsze sukcesy 
nadeszły nadając nowy 
impuls optymizmu  i 
zapału do pracy, któ-
rego w żadnym mo-
mencie nie zabrakło, 
aczkolwiek którego 
nigdy nie jest za wiele. 
Wypowiedziane słowa, 
chęci i przebyte kilo-
metry przybierają 

formę pierwszych 
konkretnych umów.  
Konkurs składa się z 
wielu sfer: strona or-
ganizacyjna należy do 
najbardziej „rozcią-
gniętych w czasie” i 
stanowi swoisty skom-
plikowany proces 
zarządzania w prakty-
ce, gala finałowa jest 
zwieńczeniem prac 
organizatorów i 

nagród za stworzone 
prace projektowe, czyli 
tych, którzy wypełnili 
zasadniczy etap i dla 
których promocji 
wszystko się odbywa. 
(Kim są ci szczęśliwcy 
już w następnym nu-
merze GaZiEty). W 
ferworze różnorakich 
przygotowań nie za-
pominamy, iż jednym 
z głównych celów 
Biura Organizacyjnego 
jest również to, aby 
każdy student naszego 
Wydziału rozpoczyna-
jąc nowy semestr i 
poznając plan zajęć 
wiedział i interesował 
się, z jak bardzo ko-
rzystnymi skutkami 
łączy się zainwesto-
wanie sił w przedmioty 
wchodzące w zakres 
Konkursu, jak wiele 
można zyskać (nie 
szczędząc oczywiście 
czasu i wkładu pracy 

dla innych zagad-
nień...). Jeśli w zakoń-
czonym semestrze 
zimowym nie wyko-
rzystaliście swojej 
szansy lub jeszcze nie 
nadeszła, warto spoj-
rzeć w przyszłość, 
zapytać się prowadzą-
cych zajęcia projekto-
we, czy projekty które 
tworzycie mogą wziąć 
udział w Konkursie 
KAROLE.  Gala Fina-
łowa X Edycji Kon-
kursu KAROLE już 
30 maja...a wcześniej 
parę innych atrakcji o 
których dowiecie się 
już wkrótce.   
 
Joanna Krawiec  
Koordynator ds. Obcho-
dów Dziesięciolecia 
Konkursu KAROLE 
www.zie.pg.gda.pl/kar
ole 
karole@zie.pg.gda.pl 
 

 

uczestników. Artykuł 
ten powstawał w 
przededniu poznania 
tegorocznych głów-
nych bohaterów wyda-
rzeń: osób nominowa-
nych do otrzymania 

 
Między 25 a 27 

kwietnia 2003r na Poli-
technice Gdańskiej po raz 
kolejny odbędzie się Se-
minarium NetVisionIII. 
Pozwoli ono uczestnikom 
zapoznać się z nieograni-
czonymi możliwościami, 
jakie tkwią w potencjale 
globalnej sieci oraz 
umożliwi im sprawdzenie 
i pogłębienie wiedzy na 
temat tendencji rozwojo-
wych e-biznesu.  
Odbędą się liczne wykła-
dy obejmujące tematem 
takie dziedziny jak:  
1. Telekomunikacja (m-
commerce) – sposoby 
wykorzystania nowych 
technologii, UMTS, GPS, 
łączność satelitarna 
2. Project Management – 
znaczenie czasu i prze-
strzeni w projektach 
3. e – commerce – zagad-
nienia handlu, kupno, 
sprzedaż przez Internet, 

 
transakcje w sieci, szanse 
i zagrożenia 
4. Bankowość elektro-
niczna – elektroniczny 
podpis, wirtualne konta, e 
– klient, bezpieczeństwo 
transakcji bezgotówko-
wych 

Adresatami semina-
rium będą zarówno stu-
denci, jak też wszyscy ci, 
którzy pragną wziąć 
udział w warsztatach oraz 
prezentacjach przygoto-
wywanych przez przed-
stawicieli firm informa-
tycznych i doradczych.
Studenci, którzy zostaną 
laureatami 

Dodatkowo uczestnicy 
seminarium mają szanse 
uzyskać cenne certyfikaty 
uczestnictwa. 

Pragniemy zaprosić do 
udziału w konferencji 
ponad 250 przedstawicie-
li świata biznesu, środo-
wiska akademickiego 
oraz studentów i absol-
wentów wyższych uczel-
ni z całej Polski. Nasze 
zaproszenie kierujemy 
również do zaprzyjaźnio-
nych ośrodków AIESEC 
w Niemczech, Czechach, 
Słowacji i Rosji. Warun-
kiem udziału w semina-
rium jest wypełnienie  do 
31 marca aplikacji znaj-
dującej się na stronie 
www.netvision.com.pl 

Koszt uczestnictwa to dla 
studentów (z ważna legi-
tymacją studencką) 50 zł, 
natomiast dla pozostałych 
uczestników to 150 zł. W 
koszt zostały wliczone: 
płyta CD wraz z zapisem 
wszystkich szkoleń i wy-
kładów, coffe-break oraz 
bankiet 

Honorowy patronat nad 
całością objął Prezydent 
Miasta Gdańska Pan Paweł 
Adamowicz, Rektor Poli-
techniki Gdańskiej prof. dr 
hab. inż. Janusz Rachoń, 
Wydział Zarządzania i 
Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej oraz Pan Marek 
Goliszewski, prezes Busi-
ness Centre Club. 

 
ORGANIZATORZY 
AIESEC KL PG we 
współpracy z WZIE PG 
oraz koło naukowe e -
commerce na Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu. 
Przedsięwzięcie jest pod 
patronatem PTK Centertel 
(IDEA Optima) 

case-study 
będą mieli 
możliwość 
zdobycia 
praktyki w 
znanej i 
renomo-
wanej fir-
mie. -7- 
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„gaZiEta” powstaje przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty nadesłanych materiałów 

Przeszłość, czyli ręka w górę ten, komu się zakręci łezka w oku

Kiedyś to była telewizja....  
    
      „...Pamiętam jeszcze czasy komuny, żadnych reklam, w sobotę Sobótka 
(później Drops, Wiatrak i 5.10.15) w niedzielę Teleranek, po południu Sindbad i 
teatr dla dzieci a o 19.00 Trzej Muszkieterowie, w poniedziałek odpoczynek -
telewizja od 17, we wtorek tik-tak i Przygody Nilsa Holdersona, w środę Ciuch-
cia i profesor Ciekawski, w czwartek Sonda i Kwant, w piątek Pankracy i ram-
bit, do południa w dni powszednie Telewizja Edukacyjna i Pi i Sigma, w ferie 
zimowe o 9.00 Teleferie, w wakacje o 9.00 Telewakacje. Codziennie rano Do-
mowe Przedszkole. A co z tego teraz zostało??? Japonskie bajki z twarzami na 
pół ekranu, jakieś paskudne roboty, żadnej Telewizji Edukacyjnej, jakieś dziwne 
programy dla najmłodszych, za to masa reklam proszków, podpasek, pieluch, 
itd...” 

 
 
   1. Przy uruchamianiu mikrofalówki próbujesz podać hasło. 
   2. Od lat nie ustawiasz pasjansa przy pomocy prawdziwych kart. 
   3. Pytasz kolegów z pracy, siedzących tuz obok per mail, czy maja ochotę na piwo, a ani wysyłają odpowiedz rów-
nież poczta elektroniczna "OK daj mi 5 minut". 
   4. Masz 15 rożnych numerów telefonu pod którymi możesz złapać 3 członków swojej rodziny. 
   5. Paplasz per e-mail wiele razy w ciągu dnia z jakimś typem z Ameryki Pd., choć jeszcze nie rozmawiałeś w tym 
roku z sąsiadem. 
   6. Kupujesz sobie nowy komputer i tydzień później jest on już przestarzały. 
   7. Przyczyną zerwania kontaktów z przyjaciółmi jest fakt, iż nie posiadają adresu mailowego. 
   8. Nie znasz ceny znaczka pocztowego na list. 
   9. Być zorganizowanym według Ciebie oznacza posiadać różnokolorowe karteczki, które można wszędzie przykleić.
  10. Większość dowcipów, które znasz, przeczytałeś w Internecie. 
  11. Podajesz nazwę firmy, gdy wieczorem w domu odbierasz telefon. 
  12. Gdy chcesz zadzwonić z domu naciskasz "0" by wyjść "na zewnątrz". 
  13. Od 4 lat siedzisz przy tym samym biurku, choć pracowałeś już dla 3 rożnych firm. 
  14. Logo firmy jest dostosowywane do jej wizerunku raz w roku. 
  15. Najgorszą rzeczą przy resetowaniu komputera jest utrata tapety. 
  16. Idziesz do pracy, gdy jest ciemno i wracasz, gdy jest ciemno - nawet w lecie. 
  17. Masz zainstalowany program, który odlicza dni do Twojej emerytury. 
  18. "Urlop" od lat oznacza dla Ciebie jedynie ekwiwalent. 
  19. Twoi rodzice opisują Ciebie słowami "on pracuje przy komputerze". 
  20. Rozpoznajesz swoje dzieci dzięki fotografiom na biurku. 
  21. Czytałeś ta listę ciągle przytakując. 
  22. Zastanawiasz się, komu jeszcze możesz pokazać tą listę 

 

Przestroga na przyszłość 
– oby nikomu z Was nic 
takiego w życiu się nie 
przytrafiło, czyli ku 
przestrodze!!! 
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