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Tytułem wst�pu... 
 

Min�ły wakacje, pó�niej wrze-
sie�, pa�dziernik te� ju� powoli si� 
ko�czy. Ani si� nie obejrzymy a 
zacznie si� szary listopad – jak�e 
uroczo i wspaniałomy�lnie jednak 
urozmaicony oczekiwanym, kolej-
nym długim weekendem. Zanim 
zaczniemy si� jednak przyzwyczaja� 
do pracy, ju� trzeba b�dzie zacz�� 
my�le� o grudniowych �wi�tach i 
prezentach. I tak wła�nie zaskoczy 
nas nagle błogie lenistwo, mnóstwo 
jedzenia, pó�niej szalona zabawa 
sylwestrowa, gł�boki oddech i ju� 
ferie zimowe... a od ferii to ju� nie 
daleko do kolejnych �wi�t... wtedy 
przez głow� przejdzie my�l uparta, 
�e �wi�ta, �wi�ta i po �wi�tach, ale... 
do drzwi ju� zaczn� puka� Juwenalia 
i czas permanentnego stanu zabawy. 
A od tego to ju� rzut beretem od 
ciepłego wietrzyku, gor�cego sło�ca, 
pla�y, gór, jednym słowem wakacji 
:) Tak wi�c tak prawd� mówi�c, to 
nie ma co si� martwi� i narzeka�, �e 
znowu cały rok trzeba czeka�, bo w 
gruncie rzeczy to zanim zd��ymy si� 
zorientowa�, trzeba b�dzie zacz�� 
my�le�, jak wykorzysta� kolejne, te 
najcieplejsze (oczywi�cie teoretycz-
nie) miesi�ce w roku. Chyba nie jest 
tak �le?  Te par� miesi�cy...?  

I tak sobie optymistycznie my�l�, 
�e przecie�: NIE MA TEGO ZŁE-
GO, CO BY NA DOBRE NIE WY-
SZŁO! 

AniaT 
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Co� wi�cej ni	... 
... czyli co mo�e zaintereso-

wa� studenta na WZiE 
 

Przedmioty od 
� do � 
Przewodnik al-
fabetyczny 
 

J 
 
W tym odcinku, 
wyj�tkowo, za-
miast kolejno�ci 
alfabetycznej, 
chronologiczna 
 
J�zyk obcy 

Pewne zdziwienie bu-
dzi, �e my, przyszli ma-
nagerowie, mamy według 
planu nauk� j�zyka obce-
go dopiero od drugiego 
semestru, gdy studenci 
cho�by Wydziału Me-
chanicznego zaczynaj� 
doskonalenie odmiany 
czasowników to be, sein 
czy podobnych od same-
go pocz�tku studiów. I to 
z całym szacunkiem dla 
osób z innych wydziałów. 
Zaskoczenie nr 2, które 
nast�piło u mnie podczas 
testów kwalifikuj�cych 
do grup o ró�nym pozio-
mie zaawansowania, wy-
nikało z naiwno�ci, jaka 
nie zd��yła jeszcze mnie 
opu�ci� po I semestrze. 
 

Chodzi o fakt, �e stu-
diowanie i uczenie si� 
to nie s� wyrazy blisko-
znaczne. Pr�dzej – an-
tonimy. Teraz ju� do-
skonale rozumiem, dla-
czego sporo osób celo-
wo zawalało ten test. Im 
mniej zaawansowana 
grupa, tym mniej wysił-
ku trzeba wkłada� w 
nauk�. 

Inny, mniej budz�cy 
zastrze�enia sposób 
unikni�cia stresu, to 
okazanie certyfikatu. W 
przypadku angielskiego 
wystarczy do�� dobrze 
zdany FCE. Takie za-
�wiadczenie ma t� do-
datkow� zalet�, �e za-
zwyczaj pozwala okazi-
cielowi pojawi� si� na 
zaj�ciach tylko dwa 
razy w semestrze – by 
pokaza� �wistek na 
pocz�tku i indeks goto-
wy do wpisu pod sam 
koniec. 

Ogólna uwaga logi-
styczna: je�li si� po-
szcz��ci, nasza grupa 
b�dzie miała zaj�cia na 
III p. gmachu B. Je�li 
nie, czeka nas w�drów-
ka na ostatnie pi�tro 
OIO. 
  
J�zyk obcy (drugi 
fakultatywny) 

Najwa�niejsze słowo 
wrzucono w nawias. W 
dodatku nie dokładnie 

to, jakie znale�� si� tam 
powinno. Prawidłowa 
nazwa to „J�zyk obcy 
(drugi nieobowi�zko-
wy)”.Dla tych, których 
jednak we�mie ochota na 
zostanie poliglotami, 
informacja: tym razem 
sami deklarujemy, na jaki 
poziom zaawansowania 
chcemy trafi�. 
Uwaga logistyczna: jak 
wy�ej. 
 
J�zyk biznesu 
Potocznie zwany te� „Bu-
siness English”. Znów 
sami decydujemy, jaki 
poziom zaawansowania 
nas najbardziej interesuje. 

Wi�kszo�� pewnie 
ucieszy fakt, �e gramaty-
ka traktowana jest tu 
łagodniej. Wi�kszy na-
cisk kładzie si� na słow-
nictwo. Słownictwo biz-
nesowe, a nie ekono-
miczne czy finansowe. Po 
trzech semestrach b�dzie 
si� wi�c odró�nia� „invo-
ice” od „irrevocable letter 
of credit”, ale wci�� za-
gadk� b�dzie, jak brzmi 
po angielsku „warto�� 
odtworzeniowa maj�tku 
trwałego”.  
 
 
Job Evaluation Met-
hods and Compensa-
ting of Employees 

To chyba powinno 
by� epitafium po przed-
miocie, bo jego autor, dr 
in�. Jacek Lipiec, 

nie pracuje ju� na naszym 
Wydziale (mniejsza o przy-
czyny). I pewnie nie znajdzie 
si� nikt do jego poprowadze-
nia zaj�� o tak monstrualnej 
nazwie. Zatem mała gar�� 
wspomnie�… 

Cho� to przedmiot anglo-
j�zyczny, a do tego w formie 
�wicze� (czytaj: sprawdzana 
obecno��), to ostatnio cieszył 
si� sporym powodzeniem 
w�ród obieralnych na MSU. 
Nie dlatego, �e zaj�cia były 
porywaj�ce, bo nie były. Nie 
dlatego, �e wybitnie wzbo-
gacały słownictwo, bo z tym 
było �rednio, chocia� wła-
�nie na JEMCE dowiedzia-
łem si�, �e „fork-lift driver” 
to „operator wózka widło-
wego”. Wi�c gdzie tkwił 
powód popularno�ci? Oczy-
wi�cie w do�� łatwym zali-
czeniu na dobr� ocen�, 
gdzie�by indziej? 

Umiarkowana aktywno�� 
na zaj�ciach, napisanie kil-
kustronicowego referatu lub 
nawet przetłumaczenie na 
angielski gotowego tekstu 
wystarczały, by dosta� nawet 
5,5 wa�one czterema punk-
tami ECTS. Tak przynajm-
niej wygl�dał pierwszy se-
zon „D�obów”, które prowa-
dził Jack July. Wystarczaj�-
co atrakcyjnie, by rok pó�-
niej przyci�gn�� wi�cej 
ch�tnych. 

CzAd 
 

 

 

Masz Du	o Do Powiedzenia? Nurtuj� Ci� Ró	ne 
Sprawy? Masz Ochot� Podzieli
 Si� Tym Z Inny-
mi? Nic Prostszego! Napisz, A My 
Przedstawimy To W gaZiEcie 

gazieta@wp.pl 
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Zauwa�alne s� równie� ró�nice 
płciowe, ale nie s� one znaczne. O 
wyje�dzie na stałe my�li �rednio 8% 
studentów i niespełna 7% studentek. 
Wi�ksze rozbie�no�ci wida� w przy-
padku krótszych wyjazdów: na kilka 
miesi�cy – 40% studentów i 54% 
studentek i na kilka lat – 52% studen-
tów i 39% studentek. 
 
My�l�, 	e wiedz� 
 

Francuzka Izba Przemysłowo-
Handlowa przeprowadziła w�ród 
polskich studentów inne badanie - 
chciała pozna� ich wyobra�enie o 
karierze i �ródła, z których czerpi� 
wiedz� na ten temat. 
 

Najbardziej znan� firm� zagra-
niczn� działaj�c� w Polsce został 
Opel (18%), tu� za nim uplasowały 
si� L’Oreal i Coca-Cola (17%). Na 
kolejnych pozycjach znalazły si� 
nast�puj�ce zagraniczne koncerny: 
Masterfoods Polska, Ernst&Young, 
PricewaterhouseCoopers, Volkswa-
gen, Nestle, i Peugeot.  
 

Studenci polskich uczelni dosy� 
dobrze oceniaj� swoj� wiedz� na 
temat pracodawców. 20% uwa�a, �e 
zna ich bardzo dobrze lub dobrze, 
54% - �rednio. Tylko 23% s�dzi, �e 
ich wiedza jest zła lub bardzo zła. 
 

Wyniki badania francuskiego po-
kazuj� jednak, �e studenci tak na-
prawd� nie maj� zbyt du�ej wiedzy 
na temat zagranicznych pracodaw-
ców. Mo�e im by� trudno oceni�, 
która firma oferuje szanse zagranicz-
nej kariery, a która tylko z nazwy jest 
mi�dzynarodowa  
Przykład: studenci mieli oceni�, jak 
postrzegaj� kilka z bardzo znanych 
firm kosmetycznych: L’Oreal, Uni-
lever, Henkel-Szwarzkopf, Avon, 
Beiersdorf, Procter&Gamble. Stu-
dentów pytano, czy ich zdaniem 
badana firma oferuje: wysokie za-
robki, mo�liwo�ci rozwoju, dobr� 
atmosfer� pracy, presti�, samodziel-
no�� ni�szego personelu, profesjona-
lizm. 
 
 
 
NA JAK DŁUGO PLANUJESZ 
WYJECHA�? 
 
długo�� wyjazdu % responden-

tów 
na kilka miesi�cy 46,46 
na kilka lat 46,22 
na stałe 7,32 
�ródło: Business Consulting 
 

Rezultaty okazały si� zaskakuj�ce. I 
nie chodzi tutaj o pozycje poszczegól-
nych firm – najlepiej oceniono 
L’Oreal, dalej Procter&Gamble, na 
ostatnim miejscu znalazł si� Avon. 
Ciekawe jest to, �e w wi�kszo�ci przy-
padków wskazania s� bardzo podobne, 
ich zbie�no�� si�ga 90% (dla ka�dej z 
badanych cech). Innymi słowy – stu-
denci niemal identycznie ocenili 6 
zupełnie ró�ni�cych si� firm. Mo�na 
odnie�� wra�enie, �e polscy studenci 
nie odró�niaj� pracodawców, nie wi-
dz� mi�dzy nimi �adnych ró�nic. Po-
trafi� wskaza�, który jest „najlepszy”, 
ale nie potrafi� tego uzasadni� w ra-
cjonalny sposób.  
 

Nie odró�niaj� nie tylko poszcze-
gólnych firm, ale nie widz� te� ró�nic 
mi�dzy firmami pochodz�cymi z ró�-
nych krajów. Przecie� zwyci�zca – 
L’Oreal jest koncernem francuskim, 
Henkel i Beiersdorf – niemieckimi, 
Unilever – holendersko-brytyjskim, a 
Procter&Gamble oraz Avon – amery-
ka�skimi. Tymczasem w innych bada-
niach studenci deklaruj�, i� kraj, z 
którego pochodzi firma, ma znaczenie. 
Czy�by Ci sami studenci, którzy uzna-
j� L’Oreal albo Procter & Gamble za 
po��danego pracodawc�, nie wiedzieli, 
sk�d on pochodzi? 
 
�ródła wiedzy 
 

Podstawowym �ródłem wiedzy o 
pracodawcach jest prasa – tak stwier-
dziło 37% respondentów – wynika z 
badania Izby. Co trzeci korzysta z 
portali rekrutacyjnych (na pierwszym 
miejscu jest pracuj.pl, dalej jobs.pl i 
gazeta.pl/praca), co czwarty z takich 
przewodników jak „Pracodawcy” czy 
„Praktyki” (bezpłatne wydawnictwa 
rozdawane na uczelniach) – to nato-
miast obserwacje Business Consulting. 
 

17% czerpie wiedz� od rodziny i 
znajomych. Wa�nym �ródłem infor-
macji s� równie� korporacyjne strony 
www oraz radio i telewizja. Marginal-
ne znaczenie maj� biura karier, stu-
denckie biura po�rednictwa pracy czy 
agencje doradztwa personalnego (w 
sumie 5%). 
 

Piotr Henzler 
 

 

 

 
Kariera mi�dzynarodowa 
to nie tylko wyjazd za 
granic�. To tak	e praca 
w mi�dzynarodowym kon-
cernie, który działa 
Polsce, ale umo	liwia 
prac� za granic�. 
 

Dwie trzecie polskich studentów 
starszych lat – jak wynika z bada� 
przeprowadzonych przez firm� Busi-
ness Consulting – chciałoby wyjecha� 
do pracy za granic�. Najch�tniej – do 
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i 
Holandii. Stosunkowo niewielu z nich 
my�li o wyje�dzie na całe �ycie – tylko 
7%. Pozostali planuj� sp�dzi� poza 
Polsk� od kilku miesi�cy do kilku lat. I 
potem wróci�. 

Najcz��ciej wybierane kraje po-
krywaj� si� z deklarowan� znajomo-
�ci� j�zyków obcych. 83% studentów 
uwa�a, �e zna j�zyk angielski, 34% - 
niemiecki, 15% - francuski. Wysokie 
miejsce Holandii mo�e mie� zwi�zek z 
opini�, �e niemal ka�dy holender mówi 
po angielsku 
 

Przeprowadzk� na całe �ycie planu-
je tylko 7% respondentów, pozostali – 
mniej wi�cej pół na pół – planuj� wy-
jazd na kilka miesi�cy lub kilka lat. 
Uzyskane wyniki ró�ni� si� jednak 
znacznie, je�li porówna� uczelnie, z 
których pochodz� respondenci. O wy-
je�dzie na stałe my�li trzy razy wi�cej 
studentów politechniki ni� uniwersyte-
tów. 
 
DO KTÓREGO PA	STWA NAJ-
CH
TNIEJ WYJECHAŁBY� DO 
PRACY? 
Pa�stwo % studentów 
Anglia 31,42 
Niemcy 22,01 
Francja 14,65 
Holandia 14,24 
Dania 8,27 
Irlandia 8,10 
Szwecja 7,36 
Austria 7,20 
Belgia 6,38 
Hiszpania 4,75 
�ródło: Business Consulting 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weekend ma-
rze� z ES-
TIEM’em 
 
Na pocz�tku by-
ło … 
… zgłoszenie. Miejsco-
wy oddział ESTIEM’u 
organizował konferen-
cj�, wi�c zaufałem zna-
nej marce i wysłałem 
swoj� aplikacj�. W na-
grod� otrzymałem mo�-
liwo�� sp�dzenia nietu-
zinkowego weekendu, w 
doborowym towarzy-
stwie i w przyjaznej 
scenerii. Nie, nie były to 
ani Wyspy Kanaryjskie, 
ani Majorka, ani Kali-
fornia. W dniach 11 i 12 
pa�dziernika b.r. gmach 
WZiE przyj�ł ch�tnych 
do uczestnictwa w kon-
ferencji InnoVision, 
która odbyła si� pod 
hasłem “Innovations – 
fashion or necessity?” 
Składały si� na ni� czte-
ry wykłady i case study 
w dwóch aktach 
(wszystko po angiel-
sku!). Poszczególne 
seminaria do�� �ci�le 
nawi�zywały do tematu, 
przedstawiaj�c odpo-
wied� na tytułowe pyta-
nie z ró�nych punktów 
widzenia. Konkluzje 
były do�� oczywiste – 
wszyscy prelegenci 
jednomy�lnie stwierdzi-
li, �e nie mo�na omin�� 
innowacji. Trudno, od 
czasu, kiedy człowiek 
zszedł z drzewa i na-
uczył si� rozpala� ogie�, 
nie ma odwrotu. Ci, 
którzy nie przystosuj� 
si� do nowych warun-
ków wystarczaj�co 
szybko, pozostan� w  
 

skostniałych strukturach z 
przestarzałymi koncepcjami i 
produktami, nie po�yj� długo. 
Rynek jest równie bezlitosny 
jak Matka Natura. I wielo-
krotnie szybszy …  
Od kuchni 
Była woda i słone paluszki, 
była kawa i ciacha. Te ostat-
nie wyst�powały w słusznej 
ilo�ci i wielu gatunkach, dzi�-
ki czemu uczestnicy mogli 
efektywnie wspomóc swoje 
procesy my�lowe :-) Trady-
cyjne „przez �oł�dek do ser-
ca” i tym razem nie zawiodło.  
Co do strony organizacyjnej, 
to brak mi porównania, po-
niewa� była to moja pierwsza 
konferencja. Nie rzuciły mi 
si� w oczy �adne konkretne 
uchybienia, proponuj� wi�c 
du�e brawa dla ekipy, która 
dowodziła imprez�. Nawet, 
kiedy nie wszystko szło zgod-
nie z planem, nie tracili oni 
głowy i starali si� zaadapto-
wa� do zaistniałych zmian. 
Niestety, okazało si�, �e 
uczestnicy nie dopisali: fre-
kwencja oscylowała w grani-
cach 50% oczekiwanej, z 
wyra�n� tendencj� spadkow� 
dnia drugiego. Była to praw-
dziwa European Conference, 
gdy� przybyło równie� kilku 
przedstawicieli innych krajów 
naszego kontynentu.  
Atrakcje 
Pierwszego dnia przedstawi-
ciel firmy JR Dynamics Ltd., 
Pan Janusz Rosi�ski, wpro-
wadził nas w techniczne 
aspekty praktycznego stoso-
wania urz�dze� telemetrycz-
nych. Takie urz�dzenia mie-
rz� ró�ne rzeczy – np. napr�-
�enia – na odległo��, tzn. bez 
kabelka. Dzi�ki temu nie 
trzeba przyczepia� do osi 
autobusów całego notebooka, 
a wystarczy pluskwa wielko-
�ci paznokcia. Przy okazji 
poznali�my wady i zalety 
niektórych powszechnie i 
ochoczo  

stosowanych rozwi�za�, np. 
pseudo-ekologicznych wind 
farms (duuuuu�e wiatraki 
produkuj�ce energi� elek-
tryczn�).  
Firma Roland Berger Strategy 
Consultants, reprezentowana 
przez Pana Artura Pielecha, 
pokazała nam Polsk� w licz-
bach od strony innowacji – 
nie jest to nasza mocna strona. 
Tak�e podczas niedzielnego 
wykładu prof. Dominiaka 
cz�sto padały sformułowania 
oznajmuj�ce, �e jest dobrze, a 
b�dzie jeszcze lepiej „… but 
not in Poland”. 
Dr in�. Joanna Czerska wraz z 
Panem Wojciechem Podem-
skim zafundowała przybyłym 
mo�liwo�� praktycznego 
poznania istotno�ci standary-
zacji na podstawie gry zespo-
łowej. Zespoły były wpraw-
dzie pi�cioosobowe, ale za-
miast piłki do kosza korzysta-
li�my z kolorowych patycz-
ków i kostki do gry. 
Wyzwania 
Wyzwaniem niew�tpliwie 
było studium przypadku au-
torstwa firmy Roland Berger. 
Po jego zako�czeniu przed-
stawiciel firmy (notabene 
absolwent naszego Wydziału) 

 
przedstawił rozwi�zanie pro-
ponowane przez fachowców. 
Szczegółowo�� i wszech-
stronno�� tej prezentacji biła 
na głow� wszystkie nasze 
amatorskie próby razem wzi�-
te, ale mimo to zebrali�my 
sporo pochwał. Szczególnie 
cenne były sugestie, co przede 
wszystkim nale�y bra� pod 
uwag�, jak interpretowa� 
podane szczegóły i w jakiej 
formie przedstawia� nasze 
wnioski.  
Pasjonaci  
Miło jest wiedzie�, �e s� oso-
by, które po całym tygodniu 
wyt��onej pracy wykazuj� 
ch�� przyj�cia na uczelni� 
równie� w weekend. Za kom-
pletn� darmoch� mieli oni 
okazj� chłoni�cia wiedzy 
przekazywanej nam zarówno 
przez przedstawicieli �wiata 
biznesu, jak i przez rodzi-
mych pracowników nauko-
wych. W kameralnym gronie 
mo�na było przez wiele go-
dzin słucha� j�zyka angiel-
skiego w wielu odmianach – 
brytyjskiej, niemieckiej, 
skandynawskiej i kilku pol-
skich. Moim zdaniem, taka 
konferencja jest ciekaw� 
alternatyw� dla rutynowych 
zaj�� sobotnio-niedzielnych. 
Gor�co zapraszam do wzi�cia 
udziału w kolejnych edycjach 
ESTIEM’owskich konferencji 
- wła�ciwie nic nie ryzykuje-
cie, a zyska� mo�na wi�cej, 
ni� wam si� wydaje.  
 
Do zobaczenia (za rok?). 

Karol 
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www.sar.pg.gda.pl
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Nic dla nas bez nas... 
 

...czyli warto wiedzie�, �e 

Mi�dzywydziałowe 
Koło Naukowe 
Project Management 
 

Mi�dzywydziałowe Koło Na-
ukowe Project Management to 
jedno z najmłodszych kół istniej�-
cych na Politechnice Gda�skiej. W 
styczniu b. r. w�ród studentów 
(wówczas III roku) WZiE zrodził 
si� pomysł stworzenia „organiza-
cji”, w której b�d� mogli wykaza� 
si� wcielaj�c w �ycie zdobyt� do tej 
pory wiedz� oraz naby� do�wiad-
czenie przydatne w pó�niejszym 
�yciu zawodowym. Tym oto spo-
sobem, dzi�ki młodym i przedsi�-
biorczym ludziom, pod opiek� st. 
wykład. mgr in�. Władysława Sta-
chowskiego, powstało koło zajmu-
j�ce si� sprawami z zakresu zarz�-
dzania przedsi�wzi�ciami (projek-
tami). 

Przede wszystkim czas, który 
sp�dzamy razem staramy si� spo-
�ytkowa� jak najlepiej bawi�c si� 
przy tym wy�mienicie, gdy� zali-
czamy si� do ludzi, którzy nadaj� 
si� „do ta�ca i do ró�a�ca”. Nie 
tylko poznajemy teori� i praktyk� 
zarz�dzania przedsi�wzi�ciami, ale 
tak�e uczymy si� pracy w grupach i 
podziału odpowiedzialno�ci, 
uczestniczymy w ogólnopolskich 
seminariach i konferencjach,  
 

sami organizujemy szkolenia na 
uczelni i w firmach, realizujemy 
własne projekty, a tak�e staramy si� 
propagowa� Project Management 
w�ród studentów naszej Uczelni. Jak 
scharakteryzowa� tak zło�ony pro-
blem jakim jest projekt i zarz�dzanie 
projektami? Nad tym głowi� si� licz-
ni specjali�ci, ale upraszczaj�c spra-
w� mówi si�, �e projekt to tymcza-
sowe przedsi�wzi�cie podj�te w celu 
zaspokojenia okre�lonej potrzeby. Bo 
jak inaczej 

W odniesieniu do naszego przykła-
du: gdzie w obecnej chwili jest 
dost�pny nasz „go�� honorowy”, 
kto jest w stanie ruszy� po niego no 
i oczywi�cie jak to zrobi�, by wró-
ci� jak najszybciej �. To chyba 
przekonuj�cy dowód, �e ludzie od 
zarania dziejów, w celu realizacji 
po��danych działa� - mniej lub 
bardziej �wiadomie - organizowali i 
organizuj�, wi�ksze lub mniejsze 
projekty. 
 

Mi�dzywydziałowe Koło Na-
ukowe Project Management stawia 
sobie jako cel samokształcenie w 
kierunku zarz�dzania projektami, a 
przez to uczynienie przyszłego 
�ycia zawodowego prostszym i 
przyjemniejszym, gdy� obecnie 
tylko umiej�tno�� zarz�dzania pro-
jektami mo�e pomóc w odniesieniu 
sukcesu. 

 
Chcesz dowiedzie� i nauczy� si� 

wi�cej? Zapraszamy wszystkich, 
ch�tnych i pełnych energii studen-
tów do wspólnej pracy i zabawy.  

Najbli�sze spotkanie rekru-
tacyjne odb�dzie si� 23 pa�-
dziernika o godz. 17:30 w sali 
212 na Wydziale ZiE. Wi�cej 
informacji na stronie 
www.pm.zie.pg.gda.pl. 
 
 
 
 

Edyta Pe� 

 

 
mo�na okre�li� akcj� organizowan� 
w�ród studentów, gdy nagle podczas 
imprezy integracyjnej zabraknie 
„honorowego go�cia” –„procentów”. 
Natomiast zarz�dzanie projektami 
polega na zestawieniu wiedzy, umie-
j�tno�ci, narz�dzi i technik stosowa-
nych w celu zaspokojenia wymogów 
poszczególnych projektów.  

Od tego roku akademickiego na WZiE zacz�ła działa� 
Ksi�garnia Naukowo-Techniczna ARCHE. Sie� tych 
ksi�garni w swojej ofercie sprzeda�y posiada blisko 15 
000 tytułów oraz mo�e si� pochwali� współprac� z ponad 
700 wydawnictwami; z tymi powszechnie znanymi jak i 
niskonakładowymi. Ponadto istnieje tak�e mo�liwo�� 
sprowadzenia dowolnej, dost�pnej na rynku ksi��ki na 
zamówienie. W oddziale ARCHE znajduj�cym si� na 
WZiE mo�na ju� dosta� podr�czniki, leksykony, słowniki, 
albumi i czasopisma a w najbli�szym czasie równie� 
skrypty Wydawnictwa Politechniki Gda�skiej. 

Ksi�garnia ARCHE ufundowała dla naszych 

czytelników nagrod� w KONKUR-
SIE - wystarczy jedynie dobrze wczyta� 
si� w gaZiEt� i odpowiedzie� na jedno krót-
kie pytanie:  
 
Gdzie i kiedy odbywa si� prezentacja 
programu stypendiów General Electric 
Company rekomendowana przez Biuro 
Karier Studenckich PG? 
 
Osoba, która jako pierwsza prze�le odpowied� 
na adres gazieta@wp.pl zostanie wła�cicielem 
jednej z ksi��ek Ksi�garni ARCHE.

KONKURS... 
...czyli dlaczego czyta� 

si� opłaca 
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PRACA... 
...czyli Biuro Karier Studenckich PG proponuje 

CZY WIESZ, �E... 
...czyli przeczytaj uwa�nie 

Poradnik  
pierwszaka 
�

Witaj w naszym 
gronie, niedawno 
jeszcze  zwykły 
człowieku, a teraz 
studencie !!! 

Tak, tak to nowy etap w �y-
ciu, powa�nie brzmi, ale jak si� 
okazuje nie jest tak strasznie, 
zapewniam�. 
Jako tzw. „�ak” b�dziesz po-
cz�tkowo poruszał si� po omac-
ku i niepewnie, co jest zupełnie 
normalne- nie zawsze spotkasz 
si� z wyrozumiało�ci� i sympa-
ti�, ale to po prostu �ycie... 
Sam musisz załatwi� sobie 
wszystko i dopyta� si� o lep-
szych wykładowców, uło�y� 
korzystny plan zaj��, wydrze� 
ksi��ki z biblioteki, czy ksi�gar-
ni, załatwi� stypendium, akade-
mik. Czasem zale�y to od tego 
kto szybciej i mocniej dopcha 
si� do wykładowcy czy dzieka-
natu.  A propos dziekanatu bar-
dzo dobrze jest nawi�za� przy-
jazny kontakt z paniami tam 
pracuj�cymi, niejednokrotnie to  

wła�nie one ratuj� nas z najci��-
szych opresji. Jak to załatwisz, za-
le�y od Ciebie. Na pierwszy rzut 
oka jest tego du�o, ale mo�na to 
sobie poukłada�. 

Troch� faktów: przesiedzisz 
wiele godzin na wykładach, �wi-
czeniach, laborkach itp. Prawdopo-
dobnie niejeden raz zdarzy Ci si� 
zasn�� na zaj�ciach (zorientujesz 
si� zatem, �e nie wszystkie przed-
mioty mog� by� ciekawe). Du�o 
teorii, czasem gadanie o niczym, a 
tej najciekawszej cz��ci po�wi�ca 
si� nierzadko zbyt mało czasu. 
Rozczarowany? Głowa do góry � 
pocz�tki s� najtrudniejsze, co ozna-
cza �e im dalej tym łatwiej, a im 
łatwiej tym bardziej interesuj�co, a 
zatem jakkolwiek mo�e na razie nie 
jeste� zadowolony  za jaki� czas to 
si�  zmieni. 
 

Przed Tob� pierwsza sesja – 
wbrew wszelkim pogłoskom, nie-
stety to prawda. Na pocz�tku to 
troch� przera�a. Jak tego wszyst-
kiego si� nauczy�? Dobra rada: 
przynajmniej na pocz�tku ucz si� 
systematycznie! Na „dłu�sz� me-
t�” jednak, nie tylko o systema-
tyczno�� chodzi... Chc�c osi�gn�� 
sukces powiniene� pami�ta�, �e 
musisz zwróci� na siebie uwag� 
Twoich wykładowców. Nie osi�-
gniesz tego, sam� tylko wytrwał� 
i ci��k�  prac�, lepiej spróbuj si� 
troch� zareklamowa�, wyró�ni� z 
„tłumu”. Bardzo wa�ne s� te� 
informacje od studentów z roku 
wy�ej - przydadz� si� na pewno! 
Z czasem b�dziesz wiedzie� na co 
przeznaczy� Twój jak�e cenny 
czas, a co pomin��, a co najwa�-
niejsze (cho� niekoniecznie - za-
le�ne od rodzaju ambicji) w in-
deksie pojawia� si� b�d� kolejne 
pi�teczki!!! 

 
I na koniec drogi pierwszaku 

zapami�taj złot� zasad� ka�dego 
�aka:��

CZAS STUDIÓW TRZEBA 
WYKORZYSTA� DO MAXI-
MUM - OCZYWI�CIE Z PO-
�YTKIEM DLA SIEBIE.  

 
 

Ania Marcinkowska 
 

20 pa�dziernika Biuro Karier Stu-
denckich PG wraz z Fundacj� General 
Electric Company oraz Ameryka�sk� 
Komisja Fulbrighta zapraszaj� studen-
tów III-V roku Politechniki Gda�skiej 
do udziału w sesjach informacyjnych. 
Spotkanie te b�dzie dotyczyło głównie 
zagadnie� zwi�zanych ze studiowaniem 
w Stanach Zjednoczonych oraz zasad 
przyznawania Stypendiów Fundacji 
General Electric Company (GE) dla 
studentów Wydziału ZiE oraz Wydziału 
ETI Politechniki Gda�skiej. Pocz�tek 
spotkania godz. 13, Aula PG. 

 

Tematy prezentacji: 
 
   1.Rekrutacja na studia wy�sze w Sta-
nach Zjednoczonych,  Aleksandra Augu-
styniak, Doradca d/s Edukacji, Polsko – 
Ameryka�ska Komisja Fulbrighta, War-
szawa 
   2.Finansowanie studiów w Stanach 
Zjednoczonych, –  Aleksandra Augusty-
niak, Doradca d/s Edukacji, Polsko – 
Ameryka�ska Komisja Fulbrighta, War-
szawa 
   3.Stypendia GE dla studentów Politech-
niki Gda�skiej, – Valeria Szabo, IIE Bu-
dapeszt 
         

Wniosek o przyznanie 
stypendium oraz dokład-
ne informacje o progra-

mie na stronie 
www.iie.hu 
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KULTURKA... 
...czyli jak nie utkn�� w martwym punkcie 

 

John Gray – M�	czy�ni s� z 
Marsa, kobiety z Wenus 
 

Spotkałem wielu ludzi, którzy twierdzili, �e prze-
czytali powy�sz� ksi��k� i nie znale�li w niej nic 
warto�ciowego. Ja dzi�ki niej usystematyzowałem 
sobie sporo informacji o płci przeciwnej. Utwierdzi-
łem si� w niektórych swoich domysłach i przekona-
niach, cz��� innych przeformułowałem, po wypró-
bowaniu w praktyce zalece� autora. Nie twierdz�, �e  

jest to lektura nieodzowna dla ka�dego, ale je�eli macie pro-
blemy z efektywn� komunikacj� damsko- m�sk�, to czemu 
by nie spróbowa�? Irytuj� ci� pytania Mamy: „Co było na 
uczelni?”, „Czy na dworze jest ciepło?”, „Czy mam ci przy-
gotowa� kanapki z rzodkiewk�, czy z pomidorem?”? A mo�e 
Twój m��czyzna Ci� ignoruje: prezenty daje tylko cztery 
razy do roku, a jak mówi „kocham Ci�” to brzmi bardziej jak 
„ziemniaki podro�ały”? Sami si� najlepiej znacie i b�dziecie 
wiedzie�, które fragmenty ksi��ki znajd� zastosowanie u 
Was, które s� zb�dne. Mo�ecie si� podzieli� lektur� z wasz� 
drug� połow�, albo najpierw wypróbowa� na sobie.  
 
 

Kilka spraw, które ka�dy powinien wiedzie� (w pogrubio-
nych ramkach podałem przykłady niewła�ciwych wypowie-
dzi): 

Kobiety M�	czy�ni 
Cz��ciej ni� m��czy�ni odczuwaj� potrzeb� mówienia, która wzmaga 
si� w okresie, kiedy nara�one s� na stres wi�kszy ni� zazwyczaj. 

Z reguły nie s� rozmowni (nie gorsi, nie lepsi – inni), reakcj� na stres 
jest milczenie i zamkni�cie si� w sobie. 

Co ci jest? Dlaczego nic nie mówisz? Usi�d� tu ze mn� i porozma-
wiajmy. 

Czy ty mo�esz w ko�cu przesta� gada�?! Wytrzyma� nie mo�na! 

Oczekuj� drobnych, ale cz�stych dowodów miło�ci.  Nie widz� sensu w kupowaniu setek bibelotów – woleliby da� futro 
na rocznic� �lubu i samochód na srebrne gody.  

Od dwóch miesi�cy nie kupiłe� mi �adnego prezentu. To co, �e moje 
urodziny s� dopiero za pół roku! 

Jak b�dziemy co miesi�c chodzi� do teatru, to nie pojedziemy na t� 
wspaniał� wycieczk� do Pary�a!  

Uwa�aj� si� za cz��� domu – m�skie bałaganiarstwo je smuci i zło-
�ci. Czuj� potrzeb� odnawiania i ulepszania wn�trza mieszkania, 
czego objawem s� cz�ste remonty i kupowanie ozdobnych drobia-
zgów. 

Motto: jak si� nie zepsuło, to nie naprawiaj. Skoro z kranu tylko 
kapie, a nie leci strumieniem, to nie ma powodu do obaw, powód� 
nie nast�pi.  

Dlaczego nie zamiotłe� podłogi? Jak to „nie jest brudna”?! Musimy 
jeszcze porozmawia� o nowym lustrze do łazienki.  

Co?? Znowu tapetowanie? Przecie� te jeszcze nie odpadły. Czy ty 
wiesz ile to b�dzie kosztowa�?! 

S� bardzo uczuciowe, łatwiej je urazi� i zrani�.  Zachowuj� si� logicznie i nie potrafi� zrozumie� braku racjonalizmu 
w zachowaniu partnerek.  

Jak ona mogła!? Przecie� to ja wykonuj� cał� najgorsza robot�, a 
Zo�ka dostała podwy�k�! I gdzie tu sprawiedliwo��!?  

Uspokój si�, przecie� ten płacz i krzyki nic nie zdziałaj�. Po co sobie 
marnowa� nerwy?  

Gar�
 rad 
Omija� kłótnie, ale nie tłumi� uczu�. Wyj�� do partnerki, okaza� zainteresowanie: „chcesz co� do picia?”, 

„jak min�ł dzie�?”  
Nie kłóci� si� na gor�co – jutro problem b�dzie wygl�dał inaczej. Mówi�: „przepraszam, �e ci� zraniłem”.  
M��czy�ni nie potrzebuj� pomocy – wol� zrobi� wszystko sami, 
wystarczy szczere podzi�kowanie od partnerki.  

Kobiety nie potrzebuj� załatwienia problemu, tylko uwagi i wysłu-
chania – cz�sto same sobie poradz�. 

Podsumowanie 
Potrzeba oddzielenia – przypomina nam, dlaczego lubimy by� razem. 

Okresowe wzloty i upadki s� poza nasz� kontrola – miło�� i cierpliwo�� pomagaj� je nam przetrwa�. 
 
Na podstawie: John Gray, M��czy�ni s� z Marsa, kobiety z Wenus, Zysk i s-ka Wydawnictwo, Wydanie II poprawione  

Karol 

"Expedition around the Globe_alisation" to o�miomiesi�czna 
wyprawa dookoła �wiata czwórki studentów (w tym dwójki z 
WZiE PG Piotra Dolaty i Jana Błaszkiewicza), zorganizowa-
na we współpracy z Fundacj� Marka Kami�skiego oraz Pol-
skim Klubem Przygody.  
 
relacja na bie��co na stronie:  

www.wyprawa.pg.gda.pl  

-7- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stopka redakcyjna, czyli kto tym wszystkim kr�ci: 
Prowadzenie: Anna Tomczyk 
Współpraca: Adam Czarnecki, Karol Bła�ewicz, Edyta Pe�, Ania Marcinkowska, pra-
cuj.pl (Piotr Henzler), Biuro Karier Studenckich Politechniki Gda�skiej 
 
Kontakt:  aniat@chelm.gda.pl  lub gazieta@wp.pl 
 
„gaZiEta” powstaje przy Wydziale Zarz�dzania i Ekonomii Politechniki Gda�skiej 
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty nadesłanych materiałów 
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FILM... 
...czyli jak to jest na małym i 

wielkim ekranie 
 
 
1. Ogromne nowojorskie apartamenty s� dost�pne dla 
ka�dego przeci�tnego mieszka�ca, wszystko jedno 
czy jest bezrobotny, czy nie. 
2. Przynajmniej jedno dziecko z ka�dej pary bli�nia-
ków jest diabłem wcielonym. 
3. Je�li musisz rozbroi� bomb� i zastanawiasz si�, 
który kabel przeci��, nie martw si�, zawsze wybie-
rzesz wła�ciwy kolor. 
4. Wi�kszo�� laptopów ma mo�liwo�� omini�cia 
zakłóce� komunikacyjno-transmisyjnych spowodo-
wanych przez OBCYCH. 
5. Nie ma znaczenia, na jakim poziomie znasz sztuki 
walk Wschodu (je�li w ogóle znasz). Twoi wrogowie 
b�d� spokojnie czeka� i atakowa� ci� jeden po dru-
gim, ta�cz�c wokół ciebie dopóki ich nie unieszko-
dliwisz. 
6. Kiedy zgasisz �wiatło w sypialni wszystko wokół 
ciebie b�dzie �wietnie widoczne, tylko lekko niebie-
skawe. 
7. Je�li jeste� ładna blondynka, bardzo prawdopo-
dobne jest, ze w wieku 22 lat zostaniesz �wiatowym 
ekspertem od energii nuklearnej. 
8. Uczciwy i ci��ko pracuj�cy policjant jest zwykle 
zastrzelony na kilka dni przed emerytura. 
9. Zamiast marnowa� zwykle kule maniakalni zabój-
cy wola mordowa� swoich zaci�tych wrogów za 
pomoc� wymy�lnych metod, np.: skomplikowanych 
maszyn z zapalnikiem, �mierciono�nych gazów, lase-
rów i rekinów-ludozerców, które to metody pozosta-
wiaj� wrogom co najmniej 20 minut na ucieczk�. 
10. Wszystkie ló�ka maja specjalna po�ciel, w której 
kołdra jest w kształcie litery L, tak, ze zakrywa ko-
biet� po pachy, a faceta obok niej tylko do pasa. 
 

11. Wszystkie torby wynoszone z supermarketów zawie-
raj� przynajmniej jedna bagietk�. 
12. Ka�dy mo�e pilotowa� samolot i, co lepsze, wyl�-
dowa� bezpiecznie, je�li tylko na dole, w wi�zy kontrol-
nej jest kto�, kto b�dzie mówił, co i kiedy robi�. 
13. Raz pomalowanych ust nigdy nie trzeba poprawia�. 
Szminka nie zetrze si� nawet podczas nurkowania. 
14. Na pewno prze�yjesz ka�da bitw�, chyba ze popeł-
nisz kardynalny bł�d i poka�esz komu� zdj�cie ukocha-
nej, która czeka w domu. 
15. Je�li chcesz wcieli� si� w niemieckiego czy rosyj-
skiego oficera nie musisz �n�c j�zyka, wystarczy odpo-
wiedni akcent. 
16. Wie�� Eiffla wida� z ka�dego okna w Pary�u. 
17. Ka�dy bohaterski m��czyzna wytrzyma najgorsze 
tortury, ale gdy kobieta zacznie opatrywa� mu rany b�-
dzie zwija� si� z bólu. 
18. Je�li wida� ogromna szyb�, za kilka chwil niechyb-
nie kto� zostanie przez ni� wyrzucony. 
19. Je�li kobieta nocuje w opuszczonym domu, b�dzie 
sprawdzała ka�dy, najl�ejszy szmer w swojej najsek-
sowniejszej bieli�nie. 
20. Nawet je�li bohater jedzie prosta droga, konieczne 
jest, �eby kr�ci� kierownica w prawo i w lewo co kilka 
chwil. 
21. Wszystkie bomby s� wyposa�one w du�e czerwone 
zegary, dzi�ki którym dokładnie wiadomo, kiedy wy-
buchnie. 
22. Detektyw rozwi��e spraw� tylko wtedy, kiedy jest 
od niej odsuni�ty. 
23. Je�li zdecydujesz si� jednak, �eby zata�czy� na uli-
cy; natychmiast przekonasz si�, ze wszyscy przechodnie 
znaj� odpowiednie kroki. 
24. Departamenty policji daj� pracownikom odpowied-
nie testy psychologiczne tylko po to, �eby wybra� 
dwóch partnerów, którzy w niczym si� nie zgadzaj�. 
25. Wszyscy zagraniczni wojskowi i delegaci wola roz-
mawia� ze sob� po angielsku. 

 


