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Tytułem wstępu... 
 

Niestety, mino najszczerszych 
chęci nie udało się we właściwym 
czasie wydać kolejnej gaZiEty. Ci, 
którzy wiernie śledzą losy każdego 
numeru, zapewne zauważyli, że 
kwietniowy nie ujrzał światła dzien-
nego... Nie jest to jednak już chyba 
czas, ani miejsce żeby rozmyślać co, 
jak i dlaczego – najważniejsze jest 
to, że kolejne wydanie jest i wszyst-
ko wskazuje na to, że jedenasty raz 
gaZiEta także ukaże się światu ☺. 
Ale zanim to będzie, proponuję 
przejrzeć (a jeszcze lepiej przeczytać 
☺) numer bieżący – wyjątkowy, bo 
dokładnie dziesiąty!  I tu przychodzi 
mi na myśl jakże prawdziwe w tym 
przypadku powiedzenie, że nie ma 
tego złego, co by na dobre nie wy-
szło! Dlaczego tak sądzę? Sądzę tak, 
ponieważ na dniach wydział nasz 
będzie obchodził dziesiąte urodzi-
ny... Dziesiąte wydanie gaZiEty, na 
dziesiąte urodziny Wydziału ☺, czyż 
to nie brzmi dumnie? 

A może tak zaśpiewamy „Sto 
lat”? Wszak dziesięć latek to już 
całkiem niezły wynik...  A czy setna, 
czy dziesiąta rocznica urodzin? Nie 
ważne, grunt, że naprawdę jest co 
świętować ☺ - a pomogą w tym 
typowe przygotowania przedsesyjne: 
imprezy, koncerty, spotkania przy 
ognisku, rejsy, rozgrywki sportowe. 
Zapominanie o troskach i kłopotach. 
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W 8 miesięcy 
dookoła świata 
10.06.2003 – 15.02.2004 
 
 
"Expedition around the Glo-
be_alisation" to ośmiomiesięcz-
na wyprawa dookoła świata 
czwórki studentów (w tym 
dwójki z WZiE PG Piotra Dola-
ty i Jana Błaszkiewicza), zorga-
nizowana we współpracy z Fun-
dacją Marka Kamińskiego oraz 
Polskim Klubem Przygody. Jej 
trasa wieść będzie przez 22 kraje 
Ameryki Północnej, Ameryki 
Środkowej, Ameryki Południo-
wej, Australii oraz Azji. Wy-
prawa ma charakter podróżni-
czo-naukowy. Trasa dobrana 
została tak, aby umożliwić po-
znanie świata w całej jego 

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

dlaczego 

 
różnorodności. Uczestnicy dotrą 
do miejsc skrajnie od siebie róż-
nych - od buszu po metropolie, 
od regionów opływających w 
dostatek po skupiska biedoty, od 
piramid starożytnych cywilizacji 
po szklane pomniki XX-
wiecznego postępu. Okrążenie 
globu ziemskiego to cel nieba-
gatelny, szczególnie gdy jest on 
osiągany przez ludzi młodych. 
Choć coraz częściej spotyka się 
w Polsce inicjatywy podróży na 
Daleki Wschód, czy do poje-
dynczych krajów obu Ameryk, 
niewiele osób decyduje się na 
podjecie ryzyka związanego z 
okrążeniem całego globu. Co 
zaskakujące, mimo pojawiają-
cych się obecnie większych 
możliwości korzystania z 
„otwarcia się świata”, ludzie, 
szczególnie młodzi, coraz rza-
dziej odkrywają jego tajemnice 
na własna rękę. Skrupulatnie 
planując ścieżki własnej kariery 
nie biorą często pod uwagę in-
nych, od powszechnie przyję-
tych, sposobów zdobycia do-
świadczenia życiowego.  
Przebywanie w tak wielu i tak 
różnych miejscach pozwoli zre-
alizować naukowy cel wyprawy. 
Związany jest on z odpowiedzią 
na pytanie, czy popularny w 
naszym kręgu cywilizacyjnym 
temat globalizacji rzeczywiście 
dotyczy krajów innych konty-
nentów, a jeśli tak to w jakim 
stopniu oraz formie. Uczestnicy 

 
 
 
 
 
 
szukać będą informacji dotyczą-
cych globalizacji, które zostaną 
wykorzystane do opracowań 
naukowych przez studentów 
oraz młodych pracowników na-
ukowych.  
Wyprawa "Expedition around 
the Globe_alisation" ma także 
charakter naukowy. Celem prio-
rytetowym jest wzbogacenie 
dorobku młodych magistrantów 
i doktorantów poprzez zgroma-
dzenie dla ich potrzeb materia-
łów naukowych dotyczących 
kierunków rozwoju globalizacji 
poszczególnych dziedzin życia i 
gospodarki w odwiedzanych 
krajach. Teoretyczne  rozważa-
nia odnośnie szans i zagrożeń 
stwarzanych przez globalizację 
dotyczą z reguły takich dziedzin 
jak ekonomia, nauka, polityka. 
Wciąż jednak niewiele  wiemy 
na temat jej wpływu na życie 
zarówno jednostek, jak i całych 
społeczeństw.  
 
Uczestnicy wyprawy pokonają 
około 35 000 km lądem oraz 
około 25 000 km samolotem. 
Aby wymogom formalnym 
okrążenia świata stało się za-
dość, zdobędą dwa końce jednej 
z średnic Globu. Miasto w Peru: 
Chiclayo oraz tajlandzką miej-
scowość: Hat Yai 
 
Wyprawę swoim patronatem 
objął między innymi Rektor 
Politechniki Gdańskiej oraz 
Wydział Zarządzania i Ekono-
mii PG 
 
www.wyprawa.pg.gda.pl 

www.sar.pg.gda.pl 
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WWW... 
... i co dalej? 

Wirtualna komunika-
cja.......? 
 
Cyber Romans......? 
 

To już prawie rok odkąd trwa mój 
platoniczno-pulpitowy związek z Brook. 
Siedzi u mnie na pulpicie taki kawał 
czasu, aż w końcu przyszło nieuchronne. 
Wszyscy dobrze wiemy, że facetom, 
filarowi ludzkiego istnienia (Feministki 
wszystkich krajów łączcie się), mono-
gamia nie służy, postanowiłem więc coś 
z tym zrobić: zmienić, wymienić, do-
dać...trzeba było działać. 
Internet pod względem nawiązywania 
kontaktów damsko-męskich czy to mę-
sko-damskich z początku może wyda-
wać się wymarzonym miejscem do ta-
kiego procederu, ale po kolei. 

Zacznę od tego, iż jestem porządnym 
studentem a ambicji jest u mnie dostatek 
(chociaż posłanka Renata Beger bije 
mnie nią na głowę), postanowiłem więc 
podejść do tej materii jak profesjonali-
sta... 
Faza I Poszukiwanie obiektów do 
badań. 

Z tym jak zwykle nie ma problemów, 
gorzej jest raczej z jakością próbek. Net 
pełen jest różnego rodzaju chorych lu-
dzi, kameleonów i innych lubiących 
głupią zabawę czyimś kosztem, ale 
normalni też się trafiają czego jestem 
chyba dowodem ☺. Miałem kilka śle-
pych strzałów, ale ostatecznie zdobyty 
przeze mnie, lub z pomocą znajomych, 
materiał badawczy był I klasa. Część 
próbek pochodziła ze znanego Nam 
wszystkim organizmu – PG, reszta to 
Polska Pn.: Elbląg, Słupsk, 3-miasto i 
jeszcze parę miejsc. 
Faza II Badanie. 

Najciekawsza cześć...tematy rozmów 
- badań (szatańskie he he he). Więk-
szość ludzi buszujących w sieci szuka 
wyłącznie kogoś do pogadania. Kogoś, 
kto wysłucha ich, doradzi, pocieszy. 
Wszystkie te zachowania spowodowane 
są anonimowością, którą pośrednio gwa-
rantują nam takie rozmowy. Wszystko 
to sprawia, ze stajemy się bardziej 
otwarci, spontaniczni.  
 

Firma Proc-
ter&Gamble z sie-
dziba w Warszawie 
zatrudni Analityków 
Systemów Informa-
tycznych w Global-
nym Dziale Infor-
matycznym 
 

Prezentacja ofer-
ty pracy w IT na rok 
2003 odbędzie się w 
Audytorium 2 na 
Wydziale Zarządza-
nia i Ekonomii Poli-
techniki Gdańskiej o 
godzinie 13:00 
 

Pracownicy Proc-
ter&Gamble będą 
obecni także na Tar-
gach Pracy na wy-
dziale Elektroniki 
Telekomunikacji i 
Informatyki Poli-
techniki Gdańskiej 
przez cały dzień. W 
planie jest prezenta-
cja oferty pracy w 
IT na rok 2003. 
Możliwe będą  także 
wstępne rozmowy z 
osobami, które 
wcześniej złożyły 
swoja aplikacje.  
Prezentacja: Audy-
torium 1 o godz. 
13:00 Wydział ETI 
 
szczegóły na stronie:
www.it.kariera.
procter.pl 

Czytaj 
to... 
 
...czyli co i 

jak 
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“Posuwam się za daleko. To przez tę 
wirtualność. Mam uczucie, że fakt, że 
jesteśmy tak bardzo anonimowi, po-
zwala mi pytać o rzeczy, o które nie 
zapytałabym nigdy, gdybym poznała 
Cię w pociągu lub kawiarni.” 

„S@motność w sieci” 
 
Inni z kolei szukają kogoś z kim mogą po 
prostu poświntuszyć. 

Zazwyczaj pierwsza rozmowa ma sche-
matyczny przebieg, czyli coś w stylu „asl” z 
IRC’a (A-ge, S-ex, L-ocation), ale zdarzają 
się oczywiście wyjątki. Później przychodzi 
kolej na wymianę zdjęć, które zazwyczaj są 
punktem przełomowym znajomości. Po nim 
mamy 2 możliwości: 1 – dalsza znajomość, 
spotkanie; 2 – ignorancja. Tak to już jest w 
świecie gdzie podobno szata nie zdobi czło-
wieka. 
Rozmowy za pośrednictwem np. GG prze-
biegają wyłącznie za pośrednictwem słowa 
pisanego, ale taki soft jak TLEN pozwala 
nam także porozmawiać słowem mówionym 
(GG też ma taką funkcje ale jest ona niedo-
pracowana – niestabilne połączenie  ). Po-
lecam Tlena – ciekawe odczucia... drugiej 
strony oczywiście ☺. 
Faza III Opracowanie wyników. 

Po tym wszystkim mogę powiedzieć jed-
no. Internet to świetne miejsce do poznawa-
nia nowych ludzi, nie tylko dla nieśmiałych. 
Jednak na dłuższą metę nie polecam... szcze-
gólnie tzw. kameleonom. Po pewnym czasie 
można się pomylić kim się jest naprawdę. A 
co do reszty, to pewnie wolicie spotkania 
face-to-face (ja też), ale powiem wam jedno. 
Czasem w rozmowie on-line człowiek staje 
się bardziej otwarty i jest w stanie powie-
dzieć coś czego normalnie by się nie odwa-
żył, znam to z autopsji :P  

 
 

Damon 
 

LINKI 
Gadu-Gadu     www.gadu-gadu.pl 
Tlen www.tlen.pl 
ICQ www.icq.com 
Powieść Janusza Wiśniewskiego 
„S@motność w Sieci” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

08.05.2003 16:00  
Parada uliczna - Długi Targ 
Uroczyste otwarcie Juwenalii przez studentów Trójmiejskich Uczelni. 
Siłowanie się na ręke Rektorów z Trójmiasta i przekazanie klucza przed-
stawicielowi studentów. 
Wszystko odbywać się będzie w okolicy Dworu Artusa. Szczudlarze plują-
cy ogniem, aktorzy w futurystycznych kostiumach, syreny alarmowe, 
jeźdźcy ze świecami dymnymi, 100 gwizdków samby - w taki sposób doj-
dziemy do Złotej Bramy i uroczyście zasygnalizujemy, że rozpoczęliśmy 
Dni Kultury Studentów 

12.05.2003 13:30 
Władze i studenci 
Akademicki Ośrodek Sportowy PG 
Turnieje dla Rektorów, Dziekanów, 
Kadry naukowej i administracyjnej 
połączone z rywalizacją ze studen-
tami

12.05.2003 14:00 
Basen na wesoło 
AOS PG 
Sztafety 8 osobowe 
/8 x 25metrów/

12.05.2003 19:30 
Ognisko 
Akademicki Ośrodek Sportowy PG 
OGNISKO z kiełbaskami, muzyką i 
konkursami: 
- przeciąganie liny miedzy kadrą a 
studentami 
- baloniki... 
- darts (rzutki) 
- siłowanie na rękę / armwresling/ 
- inne atrakcje

13.05.2003 1:00 
VII Rejs Budowlańców - Hel

13.05.2003 13:30 
Imprezka w Dolinie Radości 
Piknik 
Dolina Radości - Żeliwiak 
Rajd pieszy do Doliny Radości 
13.30 ? zbiórka przed gmachem Wy-
działu Zarządzania i Ekonomii, 
14.00 ? WYMARSZ (dla pieszych 
nagrody) 
16.30 ? możliwość przyjechania auto-
busem max 200 osób z biletami, zbiór-
ka przed Bratniakiem (była Kwadrato-
wa), wyjazd o godz. 16.30 
Zakończenie Rajdu w Żeliwiaku 
Na miejscu ognisko, kiełbaski, gro-
chówka, piwko, występy zespołów i 
wspólne śpiewanie (bilet 4 zł ? gro-
chówka, kiełbaska, powrót autobusem) 
? 24.00 Wracamy autobusami 
 

13.05.2003 18:00 
Koncert "Konkurs Piosenki 
Serca Radującej i Kabarety" 
Audytorium Novum PG 
Zagra Wolna Grupa Bukowina, 
wystąpi Kabaret Limo i inni. 

14.05.2003 10:00 
Piknik przed wydziałem Chemicz-
nym 
uroczyste rozpoczęcie; bieg na orien-
tacje po PG; przegląd zespołów 
muzycznych; warcaby piwne; kon-
kurs wspinaczkowy; pokaz reakcji 
chemicznych w Audytorium 

14.05.2003 10:15 
Turniej Piłki Nożnej 
Akademicki Ośrodek 
Sportowy PG

14.05.2003 
11:00

14.05.2003 11:00  
U7 - Gdańsk Główny

14.05.2003 11:30 
Rejs po Zatoce Gdańskiej 
Uroczysty przemarsz studen-
tów ulicą Długą (start spod 
Domu Studenckiego nr 6 na 
ulicy Wyspiańskiego) + Rejs 
po Zatoce Gdańskiej.

14.05.2003 12:00 
Gry i zabawy sportowe 
Akademicki Ośrodek 
Sportowy 
piłka nożna; siatkówka; 
koszykówka; tenis ziemny 

14.05.2003 17:00 
Piknik w Harcówce 
na  Jaśkowej Dolinie 

14.05.2003 21:00 
Bal Chemika - Klub 
Studencki Stajnia 

15.05.2003 1:00 
Turniej gier siecio-
wych 

15.05.2003 12:00 
Rajd do Harcówki 
12:00 - Wymarsz sprzed Wydziału 
Chemicznego 
15:00 - rozpoczęcie imprezy w ośrodku 
w programie: konkursy, pieczenie kieł-
basek, spacery po lesie i inne atrakcje... 
zabawa do późnych godzin wieczornych 
piwo 2 50 pln

15.05.2003 12:00 
Counter - Strike z 
www.ika.gda.pl – 
Paintball przy DS5  
Wszystkich chętnych 
do gimnastyki z "Ika" 
serdecznie zaprasza-
my!!!

15.05.2003 17:00 
Dni Wydziału - Wielkie Szanty na kocach 
przy DS5  
Wydziały Mechaniczny, Oceanotechniki i 
Okrętownictwa oraz Zarządzania i Eko-
nomi zapraszają na koncert z udziałem 
zaspołów: 
"Pawilon", "Drewno from Las", "Vergil 
van Troff". 
Gwiazda wieczoru "Mechanicy Szanty"!! 
Bawimy się do 23.00!!

15.05.2003 20:00 
Impreza w Klubie Stu-
denckim HiFi 
Impreza połączona z 
koncertem, karaoke i disco 

17.05.2003 14:00 
Koncert finałowy 
APS 
Nie tak dawno szumnie rozpo-
czynaliśmy świętowanie, w tym 
dniu równie hucznie zakończy-
my Dni Kultury Studentów PG, 
tańcząc i bawiąc się przy zespo-
łach: 
T.Love 
Acid Drinkers 
Chocolate Spoon 
eM 
i inne 

Regaty o Puchar Dziekana Wydziału OiO PG. 
Węgorzewo 
23.05.2003 15:00 
wiecej info na stronie http://azs.pg.gda.pl 

12.05.2003 16:30 
Zawody wspinaczkowe 
Akademicki Ośrodek Sportowy PG
Zawody wspinaczkowe pod patro-
natem prezesa Klubu Wysokogór-
skiego Trójmiasto Michała Ko-
chańczyka

12.05.2003 19:00 
Mecz piłki nożnej: 
Studenci kontra Policja
AOS PG

13.05.2003 20:00 
Imprezka Wydziałowa 
klub HI-Fi 
Tradycyjna impreza wydziłu 
BWiIŚ, zawsze wysoka frekwencja

14.05.2003 16:00 
Rozgrywki sportowe 
Klub Studencki HiFi 
Dart, bilard, piłkarzyki, 
szachy. 

15.05.2003 11:00 
Wyścigi na torze kartingo-
wym przy MULTIKINIE 

15.05.2003 20:00
Kino na wolnym 
powietrzu 
Osiedlu Traugutta 
za DS1 

16.05.2003 17:00 
Wielkie Grilowanie 
przed DS6  
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15.05.2003 
12:00 
Stadny wypoczy-
nek na trawniku 
przy DS5  
Serdecznie zapra-
szamy na wypo-
czynek na trawce 
przy piwku i kieł-
basce. Oby pogoda 
sprzyjała i naje-
dzone ptaki nie 
latały za nisko . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przewodnik po 
studiach po-
dyplomowych 
 
 
W drugiej poło-
wie kwietnia 
ukazał się Prze-
wodnik Pody-
plomowy 2003 - 
czyli kompletna 
oferta kształce-
nia podyplomo-
wego dla przy-
szłych mene-
dżerów i specja-
listów. 
 

 
Absolwenci szkół 
wyższych coraz czę-
ściej decydują się na 
studia podyplomowe, 
by podnieść swoją 
wartość na rynku 
pracy. We właści-
wym wyborze kie-
runku oraz uczelni 
pomocne będzie 
drugie wydanie 
Przewodnika Pody-
plomowego. Com-
munication Partners, 
właściciel m.in. ser-
wisów Pracuj.pl.  

 
Edu.pracuj.pl i Edu-
landia.pl, wydał już 
drugą edycję Prze-
wodnika Podyplo-
mowego. To pozycja 
skierowana do tych 
wszystkich, którzy są 
pewni, że zdobyty 
przez nich tytuł li-
cencjata lub magistra 
nie wystarczy już do 
osiągnięcia dobrej 
pozycji zawodowej 
na dzisiejszym rynku 
pracy. W Przewod-
niku  

 
Podyplomowym zna-
leźć można ponad 
1000 ofert studiów 
podyplomowych oraz 
programów MBA. Ci, 
którzy wolą zdobyć 
konkretne kwalifikacje 
zawodowe, również 
znajdą coś dla siebie – 
mogą zapoznać się z 
ofertą kursów przygo-
towujących do egza-
minów na międzyna-
rodowe kwalifikacje 
zawodowe, np. ACCA 
czy CIA. Ponadto 
Przewodnik zawiera 
prezentacje najlep-
szych uczelni w Pol-
sce, gdzie warto  

 
podjąć kształcenie 
podyplomowe. Przy-
datność studiów doty-
czących tematyki inte-
gracji europejskiej, 
rodzaje studiów pody-
plomowych z zakresu 
zarządzania, droga do 
doktoratu – to tematy 
tylko niektórych arty-
kułów znajdujących 
się w Przewodniku. 
Dzięki nim Przewod-
nik nie jest tylko zwy-
kłym informatorem –
to kompleksowy zbiór 
wiadomości, które 
mogą być przydatne 
przy planowaniu dal-
szej edukacji i rozwoju 

Biuro Ka-
rier... 
...czyli poma-
gamy znaleźć 
pracę 
Chcielibyśmy zaoferować 
studentom Politechniki 
Gdańskiej, szczególnie 
ostatnich 2 lat studiów na 
kierunkach ekonomicz-
nych bezpłatne staże stu-
denckie w naszym banku 
należącym do grupy kapi-
tałowej BRE Banku S.A. 
Temat staży studenckich 
nie jest dla mnie tematem 
tylko wakacyjnym, jeste-
śmy zainteresowani 
współpracą ze studentami 
przez cały rok. 
Staż w naszym banku 
powinien trwać minimum 
1 miesiąc i jest stażem 
bezpłatnym. Nie gwaran-
tujemy również zatrudnie-
nia po takim stażu, oczy-
wiście możliwości takie 
istnieją, ale proszę to 
traktować jako wyróżnie-
nie, możliwe do osiągnię-
cia tylko dla najlepszych. 
W związku z tym, że oso-
by reprezentujące nasz 
bank powinny spełniać 
kilka wymagań, pozosta-
wiamy sobie prawo do 
przeprowadzenia procesu  
 

rekrutacji, w wyniku któ-
rego, wyłonimy odpo-
wiednie osoby. Staż od-
bywałby się w godzinach 
9.00-14.30 lub 13.30-
19.00  
Zakres obowiązków 
obejmuje głównie: Powi-
tanie klienta w banku, 
identyfikowanie potrzeb 
klienta i kierowanie go do 
odpowiednich stanowisk 
pracowniczych 
Informowanie klientów o 
produktach oferowanych 
przez bank Edukowanie 
klientów w zakresie umie-
jętnego korzystania ze 
zdalnych kanałów obsługi 
Kontaktowanie się z po-
tencjalnymi klientami 
Pomoc w segregowaniu 
dokumentów 
 
Wymagane cechy charak-
teru: 
1. wysoka kultura osobista
2. szeroka wiedza ogólna, 
mile widziana także z 
zakresu bankowości 
3. komunikatywność i 
otwartość 
4. uczciwość 
5. zainteresowanie zagad-
nieniami z dziedziny fi-
nansów 
6. samodzielność 
7. inteligencja 
 

DOKUMENTY NALEŻY 
SKŁADAĆ: MULTI-
BANK CUF nr 1 w Gdań-
sku ul. Karmelicka 1 
tel: (58) 300-98-50; tel. 
691-49-00-70  email: 
katarzy-
na.tarlowska@multibank.
pl  
 
Oferta praktyki Nr 
Ref. P6 z dnia 
26.03.2003 
 
Program Praktyk Studenc-
kich 2003 Polskiej Tele-
fonii Cyfrowej rusza z 
początkiem kwietnia. 
Program przeznaczony 
jest dla studentów III, IV i 
V roku wszystkich rodza-
jów studiów, którzy są 
zainteresowani zdobyciem 
doświadczenia w dziedzi-
nach: marketingu i strate-
gii, administracji, zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, 
finansów, księgowości, 
telekomunikacji, informa-
tyki, rozwoju produktów i 
usług telekomunikacyj-
nych. Osoby ubiegające 
się o praktyki muszą przy-
słać CV, list motywacyj-
ny, a także odpowiedzi na 
następujące pytania: "Dla-
czego chciałbym / -łabym 
podjąć praktyki  
 

studenckie w PTC?" oraz 
"W jakim obszarze naj-
chętniej zdobyłbym / -
łabym doświadczenie w 
trakcie praktyk studenc-
kich w PTC i dlaczego?". 
TERMIN SKŁADANIA 
DOKUMENTÓW: do 10 
maja. 
 
 Adres: Polska Telefonia 
Cyfrowa Sp. z o.o., Dział 
Rozwoju, Al. Jerozolim-
skie 181, 02-222 Warsza-
wa, na nr faksu (0-22) 413 
57 59 lub e-mail: pra-
ca@era.pl   Na aplikacji 
należy dopisać: "Praktyki 
studenckie 2003" 
 
Oferta praktyki Nr 
Ref. P2 z dnia 
23.12.02 
 
Firma Net-Sat Media Sp. z 
o.o. w Gdańsku poszukuje 
studenta na praktykę do 
poprowadzenia Radia-Na-
Sieci WWW 
 
Kontakt: 
 
Firma "Net-Sat Media" sp. 
z o.o. 
80-809 GDAŃSK 
ul. Cieszyńskiego 1 
tel. 303 45 43, 300 50 05 
e-mail: bok@nsm.pl 
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Coś więcej niż... 
 
... czyli co może zainteresować stu-

denta na WZiE
Przedmioty od Ą do 
Ź 
Przewodnik alfabe-
tyczny cz. VII 
 

G 
 
Giełdy towarowe 
Przed parunastu laty słowo „giełda” 
kojarzyło mi się przede wszystkim z 
gdyńskim Domem Kolejarza, gdzie w 
niedziele kwitł handel grami i sprzętem 
komputerowym. Inni na to sam słowo 
reagują myśląc o panach w czerwo-
nych szelkach kupujących i sprzedają-
cych akcje w momencie, kiedy wykres 
na monitorze wespnie się na górkę lub 
z niej zacznie się staczać. 
 
 
 

towarowego pozostają buraki, pszenży-
to i półtusze wieprzowe. Cokolwiek 
chcielibyśmy sprzedać, kupić lub – co 
najbardziej dochodowe – przy czym 
pośredniczyć, dobrze jest mieć teore-
tyczne przygotowanie. A to daje wła-
śnie opisywany przedmiot. Po nim 
handel pietruszką na bazarze we 
Wrzeszczu to pikuś. 
 
Gra kierownicza 
Fajnie brzmi, prawda? Gra, czyli wła-
ściwie to samo co rozrywka, a zatem 
pobawimy się w kierownika. Skoro 
gra, to może komputerowa albo cho-
ciaż planszowa? Nie. Kartkowa. Na 
każdych zajęciach wczytujemy się we 
wstęgi drukowanych raportów i na tej 
podstawie ustalamy posunięcia naszej 
firmy produkcyjnej. Co produkujemy? 
Nic nadzwyczajnego - zmywarkę do 
naczyń. Zamawiamy podzespoły, ku-
pujemy maszyny, zatrudnia-
my/zwalniamy ludzi, planujemy budżet 
na reklamę i jakość, ustalamy cenę. 
Wystarczy, żeby cały czteroosobowy 
zespół miał co liczyć przez 

 

 

Mimo tych 
skojarzeń nie 
zapominajmy, 
że ważnym 
przedmiotem 
obrotu 

się przed „radą 
nadzorczą” i 
tłumaczy ze swo-
ich posunięć. 
Brzmi lepiej niż 
jest w rzeczywi-
stości.

Dotrzymaj kroku przyszło-
ści... 

 
NetVision... 
...było, minęło 
 

Internetowe Centrum Han-
dlowe, handel na wirtualnych 
półkach, aukcje internetowe, e-
bilet, Mind Mapping, Project 
Management, e-learning, bez-
pieczne transakcje, od dymka 
do e-maila, teoria bezpieczeń-
stwa IT, to jednynie wybrane 
tematy z zakończonego 27. 
kwietnia Seminarium NetVi-
sion, które już po raz trzeci 
odbyło się na Politechnice 
Gdańskiej. Zainteresowanie 
całym przedsięwzięciem prze-
rosło najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. Przewidywano, 
że aplikacji dokona około 250 
osób, tymczasem chęć uczest-
nictwa zgłosiło ponad 300. I 
nie byli to jedyne ludzie z 
Trójmiasta -– w ciągu tych 
trzech dni przez  

Wydział Zarządzania i Eko-
nomii przewinęli się ludzie z 
całej Polski. Gośćmi byli 
uczestnicy między innymi z 
Warszawy, Łodzi, Bydgosz-
czy, a także Poznania. Wy-
kład inauguracyjny zaszczy-
cili swoją obecnością przed-
stawiciele najwyższych 
władz Miasta Gdańska, Poli-
techniki Gdańskiej, jak rów-
nież firm, które najbardziej 
wspierały to przedsięwzięcie. 
Nowiutkie audytoria na 
Wydziale Zarządzania i 
Ekonomii Politechniki Gdań-
skiej sprawdziły się doskona-
le, przyjmując taż tylu ochot-
ników do wysłuchiwania 
prelekcji. W czasie przerw 
kawowych czy obiadowych 
co bardziej „operatywni” 
słuchacze zdobywali się 
także na odwagę i wdawali 
się w rozmowy z prelegenta-
mi, co niewątpliwie mogło 
poszerzać wiedzę tychże  

uczestników z konkretnego 
tematu. Pierwszy dzień zakoń-
czył się wspólnym bankietem, 
na którym serwowano wy-
myślne potrawy rybne oraz 
surówki. Zabawa w Cotton 
Clubie zamykała dwa pierwsze 
dni wykładów, gdzie uczestni-
cy, prelegenci i organizatorzy 
mogli porozmawiać już mniej 
formalnie ☺. Drugiego dnia 
także odbywały się wykłady – 
jednak tu już w spokojniejszej 
atmosferze, bo bez potrzebnej 
pierwszego dnia rejestracji 
uczestników i prelegentów. 
Zgodnie z programem 27.04 
odbyły się warsztaty i tzw. 
case-study, gdzie można było 
sprawdzić swoją wiedzę teore-
tycznie w praktyce. W rzeczy-
wistości było jednak często tak, 
że uczestnicy zdobywali po 
prostu zupełnie nową wiedzę i 
umiejętności. Nie obyło się 
jednak bez problemów. Jednym 
z najważniejszych był chyba 
brak dostatecznie sprawnie 
przeprowadzonych  zapisów na 
wcześniej już wspomniane 
warsztaty. Wielu  

z uczestników było delikatnie 
mówiąc niezadowolonych z 
faktu, iż mimo wcześniejszego 
zgłoszenia nie mieli już możli-
wości wzięcia udziału w wybra-
nych przez siebie zajęciach. 
Drugim, myślę, że bardzo waż-
nym słabym punktem NetVision 
był niekiedy zbyt komercyjny 
wymiar niektórych prelekcji. 
Przedstawiciele danej firmy po 
prostu, bez ogródek reklamowali 
swoje przedsiębiorstwa, schodząc 
z tematu – tym samym nawet 
ciekawie przedstawiony problem 
bladł w obliczu czystej reklamy 
firmy. 

Jeżeli o sukcesie jakiegokol-
wiek cyklicznego wydarzenia 
może świadczyć niemal 100% 
wola uczestników do wzięcia 
udziału w następnej edycji, to 
myślę, że Seminarium NetVison3 
można zaliczyć do udanych. Tym 
samym należy pogratulować 
organizatorom inicjatywy, chęci, 
zapału do pracy oraz życzyć 
kolejnego tak udanego sezonu 
tym razem już pod hasłem Net-
Vision4.  
 

-6- godzinę na kalkulatorach. Rezultatem 
decyzji są punkty za wyniki sprzedaży 
i zysk. Im drużyna zyska ich mniej, 
tym wyżej jest na liście „firm” i na tym 
wyższą notę może liczyć na koniec. 
Przed ostateczną oceną, zespół prezen-
tuje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gra przemysłowa 
Twórcze rozwinięcie gry kierowniczej. 
Jeszcze więcej danych, jeszcze więcej 
decyzji. Bez Excela ani rusz. Tym 
razem wyniki zespołów odzwierciedla 
swoista giełda. Początkowo akcje każ-
dej firmy warte są 1 jednostkę pienięż-
ną. Wraz z upływem czasu notowania 
spółek się zmieniają. Nie trudno zgad-
nąć, że trzeba dążyć do zwiększenia 
wartości własnych akcji. 
Gra wymagająca często spędzenia 
wielu godzin na analizach przed kolej-
nymi zajęciami. Wyzwala też ducha 
drużynowej rywalizacji. Te emocje są 
zarezerwowane dla specjalności PSZ 
oraz EiF. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znowu do na-
uki?  
 
Tysiące osób 
każdego roku 
decyduje się na 
studia pody-
plomowe. „Pęd 
do wiedzy” 
wśród młodych 
ludzi staje się 
coraz bardziej 
powszechny. 
Uczelnie starają 
się sprostać 
tym oczekiwa-
niom.  
 
 
 
 

Na Zachodzie 
już od dłuższego 
czasu popularne 
jest pojęcie 
knowledge-based 
economy, gospo-
darki opartej na 
wiedzy. W Polsce 
również „pęd do 
wiedzy” staje się 
coraz bardziej po-
wszechny. Tysiące 
osób każdego roku 
decyduje się na 
dodatkową naukę 
już po obronie 
tytułu magistra.  

 
Aktuariusz po-
dyplomowy  
 

Polskie uczelnie 
ujrzały w tym 
szansę na podrepe-
rowanie budżetu. 
Niemal każda wyż-
sza uczelnia pań-
stwowa, a coraz 
częściej także 
szkoły prywatne, 
proponuje udział w  

 
 
studiach podyplo-
mowych. Co roku 
absolwenci mogą 
wybierać spośród 
setek propozycji. 
Nikt nie dysponuje 
nawet spisem 
wszystkich studiów 
podyplomowych, 
jakie organizowane 
są w Polsce. Stu-
dium edytorskie na 
Uniwersytecie Ada-
ma Mickiewicza w 
Poznaniu, studium 
rodziny na KUL-u, 
polityki wydawni-
czej i księgarstwa na 
UW, retoryki na UJ-
ocie, oligofrenolo-
gopedyczne na Uni-
wersytecie Gdań-
skim, statystyki ak-
tuarialnej w systemie 
ubezpieczeń na 
Uniwersytecie 
Łódzkim, teorii i 
techniki ochrony 
przeciwporażenio-
wej na Politechnice 
Wrocławskiej – to 
tylko przykłady kur-
sów, w jakich można 
uczestniczyć po 
ukończeniu wyższej 
szkoły.  
Oferty nauki skiero-
wane są w zasadzie 
do wszystkich. Ab-
solwent socjologii 
może ukończyć stu-
dia w zakresie za-
rządzania, a mate-
matyk – z pedagogi-
ki specjalnej. Można 
traktować je albo 
jako poszerzenie 
posiadanej wiedzy, 
albo jako naukę 
czegoś nowego,  

 
nieznanego – po-
trzebnego w pracy 
albo zgodnego z 
nowymi zaintereso-
waniami. Jedynym 
wymaganiem jest 
posiadanie dyplomu 
magisterskiego. Stu-
dia trwają z reguły 
od 2 do 4 semestrów 
i odbywają się w 
trybie zaocznym –
uczestnicy spotykają 
się w weekendy, co 
dwa, trzy, cztery 
tygodnie. Zajęcia 
kończą się kolo-
kwiami, zaliczenia-
mi, itp. Na koniec 
uczestnicy mogą 
otrzymać dyplom 
studiów podyplo-
mowych, jednak nie 
jest to regułą. Ukoń-
czenie ich w żaden 
sposób nie jest od-
zwierciedlone w 
„literkach” przed 
nazwiskiem.  
W niektórych sytu-
acjach jest to zaletą 
– są pracodawcy, 
którzy chcieliby 
mieć wykształcone-
go pracownika, ale 
zarazem nie znieśli-
by sytuacji, gdyby 
ich podwładny miał 
wyższe wykształce-
nie niż on sam.  
 
 
Trzeba płacić 
(prawie zawsze)  
 
 

Studia podyplo-
mowe są z reguły 
płatne, niezależnie 
od tego, na jakiej 
uczelni się odbywa-
ją. Do nielicznych 
wyjątków należą 
dwuletnie „Pody-
plomowe Dzienne 
Studium Dziennikar-
stwa”  

 
na Uniwersytecie War-
szawskim – odbywa 
się w trybie dziennym 
i są bezpłatne. Ceny 
innych kursów są 
bardzo zróżnicowa-
ne – zależą od tema-
tu, uczelni, miasta, a 
także od innych 
czynników. Na 
przykład Minister-
stwo Edukacji Naro-
dowej wyrównuje 
różnicę między rze-
czywistym kosztem 
nauki a pobieraną 
opłatą (300 złotych) 
od uczestników „Po-
dyplomowego Stu-
dium Menedżerskie-
go – Zarządzania 
Oświatą”.  

Trudno obliczyć 
średni koszt uczest-
nictwa w studiach 
podyplomowych. 
Uczelnie oferują 
naukę przez dwa 
semestry za 300 
złotych - Politechni-
ka Wrocławska, 
„Nowoczesne Środki 
i Techniki Smaro-
wania Maszyn”, lub 
za 8000 - ta sama 
uczelnia, „Ekono-
mia, Finanse i Za-
rządzanie w Górnic-
twie i Ochronie Śro-
dowiska”. Więk-
szość mieści się 
jednak w przedziale 
1500-2500 złotych 
Droższe są studia 
związane z zarzą-
dzaniem, public 
relations, integracją 
z UE, ubezpiecze-
niami, ochroną śro-
dowiska, czyli spe-
cjalizacjami „przy-
szłościowymi”. Ta-
kie mogą kosztować 
cztery, pięć, a nawet 
ponad siedem tysię-
cy złotych za rok 
nauki. Ceny nie są 
niskie, jednak trzeba  

 
pamiętać, że studia 
przeznaczone są dla 
osób już pracują-
cych, które mogą na 
nie zarobić. Zwłasz-
cza, że opłatę można 
rozłożyć na raty. 
Zdarza się też, że 
pracodawca finansu-
je naukę swojego 
pracownika – prze-
cież on z tego też 
może mieć pożytek.. 
Na wielu uczelniach 
nabór na studia od-
bywa się w czerwcu. 
Z reguły decyduje 
kolejność zgłoszeń i 
rozmowa, która nie 
sprawdza wiedzy 
kandydata, ale bada 
jego predyspozycje, 
możliwości. W nie-
których przypadkach 
legitymować się 
trzeba pewnym do-
świadczeniem za-
wodowym – np. 
uczestnicy „Pody-
plomowego Studium 
Zbiorowych Stosun-
ków Pracy i Zaso-
bów Ludzkich” w 
Instytucie Socjologii 
UW muszą mieć za 
sobą rok pracy. Jed-
nak wymóg taki jest 
rzadko spotykany.  
 
Informacje  
 
 

Większość uczel-
ni ma już swoje 
strony internetowe, i 
tam najprościej 
można znaleźć in-
formacje o kierun-
kach studiów pody-
plomowych, zasa-
dach przyjmowania, 
zaliczania, opłatach i 
innych wymaga-
niach. 
 
 

Piotr Henzler
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Redakcja zastrzega sobie prawo korekty nadesłanych materiałów

1.Wracając do domu podjechałem do złego domu i zderzyłem się z 
drzewem, którego nie mam. 
2.Inny samochód zderzył się z moim nie ostrzegając o swoich zamia-
rach. 
3.Myślałem, że mam opuszczone okno jednak okazało się, że jest 
podniesione, kiedy wystawiłem przez nie rękę. 
4.Zderzyłem się ze stojącą ciężarówką nadjeżdżającą z drugiej stro-
ny. 
5.Ciężarówka cofnęła się przez szybę prosto w twarz mojej żony. 
6.Odholowałem swój samochód z jezdni, spojrzałem na teściową i 
uderzyłem w nasyp. 
7.Przechodzień uderzył we mnie i przeszedł pod moim samochodem. 
8.Facet był na całej drodze i wiele razy próbowałem go wyminąć 
zanim uderzyłem w niego. 
9.Budka telefoniczna zbliżała się, kiedy próbowałem zjechać jej z 
drogi uderzyła w mój przód. 
10.Nie chcąc zabić muchy wjechałem w budkę telefoniczną. 
11.Prowadziłem samochód już czterdzieści lat, kiedy zasnąłem za 
kółkiem i miałem wypadek. 
12.Broniąc się przed uderzeniem zderzaka samochodu przede mną 
uderzyłem przechodnia. 
13.Mój samochód był legalnie zaparkowany, kiedy wjechał w inny 
pojazd. 
14.Mój samochód był prawidłowo zaparkowany w tyle innego samo-
chodu. 
15.Nagle znikąd pojawił się niewidoczny samochód, uderzył w mój 
samochód, po czym zniknął. 
16.Byłem pewien, że ten stary człowiek nie dotrze na drugą stronę 
ulicy, kiedy go stuknąłem. 
17.Przechodzień nie miał żadnego pomysłu którędy uciekać, więc go 
przejechałem. 
18.Nie pamiętam dokładnie okoliczności wypadku, ponieważ byłem 
kompletnie pijany. W celu uzyskania dalszych szczegółów proszę 
zwracać się do policji. 
19.Kiedy wróciłam do samochodu to okazało się, że on umyślnie 
albo nieumyślnie zniknął. 
20.Jechałem do lekarza z chorym kręgosłupem, kiedy wypadł mi 
dysk, powodując wypadek. 
21.Nie wiedziałem, że po północy też obowiązuje ograniczenie pręd-
kości. 
22.Dałem sygnał klaksonem, ale nie działał, ponieważ został skra-
dziony. 
23.Pośrednią przyczyną wypadku był mały człowieczek w małym 
samochodzie z dużą buzią. 
24.Zdałem sobie sprawę, że może być nieciekawie. Golf jedzie nam 
w maskę. Spojrzałem na zegarek - była 7:05. 
25.W pewnym momencie drzewo dostało się między kabinę cięża-
rówki i przyczepę.  
26.Jechałem sobie spokojnie, a tu nagle zaatakowała mnie wysepka 
tramwajowa. 
27.Cały dzień byłem na zakupach - kupowałem rośliny. Gdy wraca-
łem do domu, to żywopłot wyrósł jak grzyb po deszczu, przysłaniając 
mi pole widzenia w taki sposób, że nie zobaczyłem nadjeżdżającego 
samochodu.  
28.Mój samochód przeleciał przez barierkę i wylądował w kamienio-
łomie. Mam nadzieję, że spotka się to z państwa aprobatą. 

29.Kiedy dojeżdżałem do skrzyżowania, nagle pojawił się znak 
drogowy w miejscu, gdzie nigdy przedtem się nie pojawiał i nie 
zdążyłem zahamować. 
30.Wjeżdżając na parking, uderzyłem w ogromną, plastikową mysz. 
31.Ubezpieczony nie zauważył końca mola i wjechał do morza. 
32.Jechałem powoli, usiłując dosięgnąć szmatki, aby wytrzeć okno, 
która zaczepiła się o fotel. Kiedy ją pociągnąłem, uderzyłem się w 
twarz, straciłem kontrolę nad kierownicą i wjechałem do rowu. Gdy 
przyjechałem z powrotem z pomocą drogową, moje radio zniknęło. 
33.Ostrożnie przyhamowałem, aby ta kobieta upadła jak najdelikat-
niej. 
34.Zatrąbiłam na pieszego, ale on tylko się na mnie gapił, więc go 
przejechałam. 
35.Ten pieszy strasznie latał po szosie, musiałem kilka razy wykrę-
cać, zanim na niego wpadłem. 
36.Źle osądziłem kobietę przechodzącą przez jezdnię. 
37.Kierowca, który przejechał człowieka: "Podszedłem do leżącego 
pieszego i stwierdziłem, że jest bardziej pijany ode mnie". 
38.Poszkodowany przeze mnie obywatel jest teraz w szpitalu i nie 
chowa urazy. Powiedział, że mogę korzystać z jego samochodu i 
wziąć jego żonę aż do czasu, kiedy wyjdzie ze szpitala. 
39.Zobaczyłem wolno poruszającego się starszego pana o smutnej 
twarzy, jak odbił się od dachu mojego samochodu. 
40.Motornicza tramwaju potrącona przez samochód podczas prze-
stawiania zwrotnicy: "Zostałam uderzona w tył mojej osoby i wy-
wróciłam się na jezdnię". 
41.Świadek potrącenia pieszego: "Zobaczyłem, że w powietrzu na 
wysokości 2 do 3 metrów leci, znany mi osobiście, mieszkaniec 
Orzechowa". 
42.Piesza potrącona przez samochód: "Stwierdziłam, że nie mam 
butów na nogach. Okazało się, że jeden but jest za kioskiem Ruchu, a 
drugi na dachu kiosku". 
43.Potrąciłam tego mężczyznę, który przyznał, że to jego wina, po-
nieważ już poprzednio był poszkodowany. 
44.Świadek potrącenia pieszego: "Usłyszałem jak Przemek krzyknął 
do głuchoniemego Tokarczuka: STÓJ". 
45.Samochód przede mną potrącił przechodnia, który jednak wstał, 
więc też na niego wjechałem. 
46.Pytanie: "Czy próbował pan dać ostrzeżenie?" Odpowiedź ubez-
pieczonego: � Tak, klaksonem" Pytanie: "Czy druga strona próbowa-
ła dać ostrzeżenie?" Odpowiedź ubezpieczonego: "Tak. Zrobiła 
muuuuuu" 
47.Tego byka chyba ugryzła osa, bo rzucił się na moje auto. 
48.Szczury rozmyślnie pożarły tapicerkę mojego wozu. 
49.W moim samochodzie zaczęły się bić dwie osy i zostałem uką-
szony, przez co wjechałem w auto przede mną. 
50.Wyrzuciło mnie z samochodu, kiedy zjechał z szosy. Dopiero 
potem znalazły mnie w rowie dwie zabłąkane krowy. 
51.Usiłując zabić muchę, wjechałem na słup telegraficzny. 
52.Na samochód wpadła krowa. Później dowiedziałem się, że była 
trochę przygłupia. 
53.Ubezpieczony zostawił auto na polu. Kiedy wrócił, samochód 
zaatakowały owce.

 

Raporty powypadkowe... 
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