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Tytułem wst�pu... 
 

Krótka tylko przechadzka ko-
rytarzami WZiE mówi wszystko: 
zacz�ło si�. Gwarno pod dzieka-
natem, sale pełne braci studenc-
kiej, brak miejsca w bufecie i 
przy komputerach w holu głów-
nym, nadzwyczajny ruch w szatni  
i  do tego głowy studentów za-
prz�tni�te tylko jednym tematem: 
PLANEM ZAJ��. Pierwsze ty-
godnie nowego semestru to jak 
zwykle obmy�lanie strategii, roz-
wa�anie wszelkich „za” i „prze-
ciw”, konsultowanie, analizowa-
nie, rozwa�anie. A wszystko to 
dla komfortu i własnej – sk�din�d 
jednak wytłumaczalnej – wygody. 
Bo mie� dobry plan, to podstawa. 
Wie to ka�dy, kto studiowa� mu-
si. Szansa dobrego ustawienia si� 
w szeregu, to priorytet w pierw-
szym tygodniu ka�dego semestru. 
Ka�dy ma swój sprawdzony, 
niemal�e opatentowany sposób na 
idealny plan zaj��. W wi�kszo�ci 
przypadków przydaje si� nie tylko 
siła woli, ale i upór oraz nieust�-
pliwo�� okraszona umiej�tnym 
wykorzystywaniem narz�dzi ne-
gocjacyjnych. I kto powiedział, �e 
studia nie przygotowuj� do „�y-
cia”? Wszak praktyka czyni mi-
strza, a permanentne analizowanie 
własnego planu zaj��, to tylko 
przygrywka. 
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Czy wiesz , 
�e... 

... czyli przeczy-
taj uwa�nie 

 
 
Wydział Zarz�dzania 
i Ekonomii Poli-
techniki Gda�skiej 
w darze dzieciom 
 

W przedostatni dzie� roku 
2003 pracownicy WZiE trady-
cyjnie spotkali si�  przy lampce 
szampana. – nie tylko po to, aby 
zło�y� sobie �yczenia nowo-
roczne, ale aby przeprowadzi� 
aukcj� darów,  które sami wcze-
�niej ofiarowali.  Od paru lat 
jest tradycj�, �e główn� cz��ci� 
takiego spotkania  jest wła�nie 
aukcja, dochód z której prze-
znaczony jest dla instytucji zaj-
muj�cej si� opiek�  nad dzie�mi 
pokrzywdzonymi przez los.  

Dochody z pierwszych au-
kcji były przeznaczane na rzecz 
Wielkiej Orkiestry  

	wi�tecznej Pomocy, ostatnie 
dwie na rzecz domów dziecka. 

Pracownicy s� hojni: na 
aukcji pojawiaj� si� cenne, 
ciekawe eksponaty, np. w tym 
roku ozdob� była faktura, 
licz�ca sobie prawie 100 lat, a 
wystawiona przez pradziadka 
jednej z pracownic WZiE, 
gdzie na uwag� zasługiwała 
przepi�kna kaligrafia.  Cz�-
stymi „eksponatami” s� ksi��-
ki autorstwa pracowników 
Wydziału, oczywi�cie z auto-
grafem i odpowiedni� dedyka-
cj� – co zdecydowanie mo�e 
podbija cen�, a wylicytowane 
sumy cz�sto kilkunastokrotnie 
przekraczaj� cen� wyj�ciow� 
„eksponatu”.  

We wtorek, 6 stycznia cała 
kwota została przekazana  
opiekunom dzieci z Rodzinne-
go Domu Dziecka w Oliwie i 
zasili bud�et wakacyjny Domu 
–  dzi�ki akcji wyjazd waka-
cyjny w góry stał si� realny.  
 

dr Ewa Hope 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Rozmowa kwa-
lifikacyjna  
inaczej 
 
 

W wielu artykułach 
zamieszczonych w ró�-
nych pismach mo�na 
przeczyta� o standardo-
wych procedurach i pyta-
niach, z jakimi mo�na si� 
spotka� podczas rozmo-
wy kwalifikacyjnej. Jed-
nak trafiaj� si� oryginalni 
rekrutatorzy, którzy zdaj� 
si� czerpa� przyjemno�� z 
zaskakiwania potencjal-
nych pracowników „py-
taniami na my�lenie”. 
Tak, jak podczas egzami-
nów na uczelni, równie� 
w trakcie rozmowy kwa-
lifikacyjnej „egzaminato-
rzy” pragn� wydoby� z 
Nas gł�boko ukryt� inte-
ligencj�. Chc� ujrze� 
bij�cy od Nas blask wie-
dzy i t�cz� wyobra
ni. 
Gorzej, kiedy jedynie, co 
widz�, to Nasze powi�k-
szone ze zdumienia i 
przera�enia oczy oraz 
kropelki potu wyst�puj�-
ce na czoło. Aby unikn�� 
takich

kr�puj�cych sytuacji, 
zamieszczam poni�ej 
kilka zasłyszanych przy-
kładów pomysłowo�ci 
rekrutatorów. Je�eli ma-
cie, Drodzy Czytelnicy, 
ich wi�cej, albo np. zna-
cie adres strony interne-
towej, na której mo�na 
sobie takie łamigłówki 
poczyta� – przysyłajcie 
maile na redakcyjny ad-
res: gazieta@wp.pl. 
1. Masz osiem kul, z któ-
rych jedna jest nieznacz-
nie ci��sza od pozosta-
łych. Masz dwuramienn� 
wag� szalkow�, któr� 
mo�esz u�y� dwa razy 
(dwa wa�enia). Twoim 
zadaniem jest wskazanie 
ci��szej kuli (istnieje 
równie� wersja z dwuna-
stoma kulami i trzema 
wa�eniami).  
2. Zegar (wskazówkowy, 
nie elektroniczny) wisz�-
cy na �cianie wskazuje 
godzin� 15.15. Jaki k�t 
tworz� wskazówki (cho-
dzi o mniejszy z dwóch 
k�tów)?  
3. Masz dwa pojemniki 
na wod�: 

trzy- i pi�ciolitrowy oraz 
wody pod dostatkiem 
(nieograniczon� ilo��). 
Zadanie: wla� do pi�cioli-
trowego pojemnika do-
kładnie cztery litry wody. 
4. Budzisz si� rano i oka-
zuje si�, �e pół miasta nie 
ma pr�du. Spieszysz si� 
do pracy (tam jest pr�d), 
musisz si� porz�dnie 
ubra�. Latarka odmawia 
posłusze�stwa. Pami�-
tasz, �e w szufladzie 
masz skarpetki w trzech 
kolorach: 9 białych, 12 
czarnych i 6 zielonych. 
Co najmniej ile skarpetek 
musisz wyci�gn��, aby 
by� pewnym, �e masz 
przynajmniej jedn� par� 
skarpetek do koloru? 
5. Chcesz doj�� do Miasta 
Prawdy. Idziesz drog�, 
która prowadzi do rozwi-
dlenia. Wiesz, �e jedna z 
tych �cie�ek prowadzi do 
Miasta Prawdy (gdzie 
wszyscy mieszka�cy 
zawsze mówi� prawd�). 
Niestety, druga droga 
prowadzi do Miasta 
Kłamstwa(gdzie wszyscy 

mieszka�cy zawsze kła-
mi�). Nie ma drogowskazu, 
ale stoi tam pewien czło-
wiek. Jest mieszka�cem 
jednego z tych miast, nie 
wiesz którego. Tylko on 
mo�e Ci pomóc. Jakie py-
tanie mu zadasz, aby 
otrzymana odpowied
 jed-
noznacznie wskazywała, 
któr� drog� powiniene� 
wybra�, niezale�nie od 
tego, z którego miasta po-
chodzi napotkana osoba?  
6. Jeste� w jednoosobowej 
celi. Jest pi�tkowy wieczór. 
Koniecznie musisz zapali�, 
a nie masz papierosów. 
Jedyn� osob�, które mo�e 
ci je da� jest stra�nik pilnu-
j�cy Twojej celi. Jak go do 
tego „przekonasz”?  
 
c.d.n 

Karol 
 

P.S. KONKURS!!! 
Kto jako pierwszy prze-
�le odpowiedzi na co 
najmniej 2 pytania dosta-
je nagrod� ksi��kow� 
ufundowan� przez 

ksi�garni� 
ARCHE 

(I pi�tro gmachu WZiE)  
 

 

Co� wi�cej ni�... 
... czyli co mo�e zainteresowa� studenta na WZiE  

Przedmioty od 
� do � 
Przewodnik al-
fabetyczny cz.X 
 
Skromne reprezentowana 
jest litera „L” w poczcie 
przedmiotów nauczanych na 
ZiE – jedynie dwa przed-
mioty. Do tego mało ekscy-
tuj�ce. Ale to cisza przed 
„mocnym uderzeniem”, 
jakim b�dzie „M” z przed-
miotami takimi jak matema-
tyka, makro- i mikroekono-
mia, mechanika, marketing. 
Póki co, wyciszenie w spo-

kojnym rytmie L. 
 

Logika praktyczna dla 
mened�erów 
Byt chyba wył�cznie papie-
rowy. Nie do�� ch�tnych 
znajduje si�, by sprawdzi�, 
co kryje ten przedmiot. 
Przypuszczalnie odpycha 
ju� pierwsze słowo – logika 
.Dla niektórych zupełnie 
nieodpowiednie, gdy mowa 
o naszym wydziale. Dla 
innych nie na miejscu, gdy 
pomy�l� o sobie (zdaj� si� 
na intuicj�, tak�e gdy roz-
wi�zuj� zadania z matema-
tyki).W ka�dym razie niech 
nikt nie oczekuje, �e tłumy 
b�d� chciały zapisywa� si� 
dobrowolnie na przedmiot 
�cisły. 

Dalsza cz��� nazwy 
(„praktyczna dla mened�e-
rów”) to zwykły chwyt 
marketingowy maj�cy 
uzasadni� istnienie 
przedmiotu na wydziale. 
Jego skuteczno�� znów 
weryfikuje brak zaj�� 
w kolejnych semestrach. 
Na koniec nale�ało by 
napisa�, kto prowadzi te 
�wiczenia, ale skoro si� 
nie odbywaj�, to sobie to 
podaruj�. 
Logistyka przemysłowa 
Je�li kto� zdecydował si� 
na specjalno�� „Zarz�dza-
nie Systemami Produkcyj-
nymi”, to pewnie zechce 
obra� ten 

przedmiot. I nic dziwnego,bo 
specjalistów od logistyki po-
szukuj� du�e firmy, gotowe 
nie
le zapłaci�. 
Oczywi�cie, operator wózka 
widłowego przewo��cy 100 kg 
�rub z magazynu A do składu B 
mo�e czu� si� równie� specjali-
st� od logistyki przemysłowej. 
My jednak wózek i kierowc� 
potraktujmy jako element – 
jeden z wielu trybików – sys-
temu, którym nauczymy si� 
zarz�dza�. Jakim� przygotowa-
niem mo�e by� projekt wyko-
nywany pod opiek� magistra 
Czuchnowskiego. Człowiek 
wart osobnego opisu. Zapytaj-
cie sami ludzi z ZSP. 
 
 
 

CzAd 
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Nic dla nas bez nas... 
 

...czyli warto wiedzie�, �e 

Dni Kariery na 
Politechnice 
Gda�skiej 
 
Praktyka - anti-
dotum na całe 
zło? 
 
 

 
XII edycja projektu Dni 

Kariery ju� 9 marca. Twórc� 
projektu jest Mi�dzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów 
AIESEC. Dni Kariery w 
Trójmie�cie od lat s� wspólnie 
organizowane przez komitety 
lokalne UG i PG.  

Rynek pracy jest ju� prze-
sycony „wszelkimi specjali-
stami od zarz�dzania”. Tym 
bardziej, �e wi�ksza cz��� 
absolwentów wydziałów 
zarz�dzania nie wybija si� 
niczym, poza nadmiern� pew-
no�ci� siebie i (cz�sto w�tpli-
w�) umiej�tno�ci� zarz�dza-
nia. Dlatego, szczególnie na 
tym kierunku, tak wa�ne jest 
zdobywanie do�wiadczenia 
ju� na studiach. 
Pracodawcy ceni� studentów 
za inicjatyw� i pro - aktyw-
no��, o czym mo�e �wiadczy� 
niemal ka�da oferta pracy.  

Warto si� zastanowi�, czy 
wysiłek w zdobywaniu 
do�wiadczenia zawodo-
wego jest proporcjonalny 
do potrzeb, jakie wynikaj� 
z warunków stawianych 
przez rynek pracy. Nie-
wielkie szanse na zdoby-
cie dobrej pracy maj� 
studenci nie przejawiaj�cy 
�adnej formy aktywno�ci 
poza studiami. AIESEC 
wychodzi z inicjatyw�, 
która dla studentów i ab-
solwentów, jest szans� na 
nawi�zanie kontaktów z 
pracodawcami i zapozna-
nie si� z ich wymagania-
mi, co mo�e zaowocowa� 
w przyszło�ci praktyk� lub 
prac�. 

Zgodnie z zało�eniem 
organizatorów wzrosła 
liczba firm lokalnych, 
które wystawi� si� w Dniu 
Targowym 9 marca w 
gmachu głównym Poli-
techniki Gda�skiej. Swoj� 
obecno�� zadeklarowały, 
m.in.: Polpharma, Ergo 
Hestia, Spedpol, C. Har-
twig, Fujitsu i wiele firm 
ogólnopolskich, m.in.: 
Accenture, Ernst&Young,  
 

General Electric, Proc-
ter&Gamble, PWC. Antido-
tum dla tych, którzy jeszcze 
nie maj� wpisu w CV, w 
miejscu odbyte szkolenia, 
b�dzie Akademia Umiej�t-
no�ci, podczas której odb�-
d� si� warsztaty szkolenia i 
treningi wybrane przez 
studentów PG i UG podczas 
grudniowej ankiety, m.in.: 
„Kandydata z inicjatywa 
zatrudni� – jak skutecznie 
szuka� pracy”, „Assessment 
Centre”, „Skuteczne nego-
cjacje” czy „Jak zosta� 
przedsi�biorc�”.  
Zapisy na szkolenia, jak i 
wi�cej informacji na stronie: 
www.gdansk.dnikariery.pl 

Na zako�czenie mała 
dygresja z odpowiedzi� na 
tytułowe pytanie.  

Własna inicjatywa, kre-
atywno��, zaanga�owanie, 
wysoka �rednia, umiej�t-
no�� władania kilkoma 
j�zykami obcymi i najlepiej 
kilka lat do�wiadczenia w 
zawodzie – stereotypowe i 
troch� wyolbrzymione prze-
konanie, �e firmy szukaj� 
tylko takich  

pracowników. W zamian 
oferuj�, prac� od rana do 
wieczora za do�� marne pie-
ni�dze w stosunku do wyma-
ga�. Wielu studentów z na-
dziej� na �wietlan� przy-
szło��, aby spełni� te warunki, 
studiuje dwa fakultety, chodzi 
na dodatkowe kursy, a po 
godzinach działa jeszcze w 
organizacjach. Wypoczynek, 
rozrywk�, sport, czy przyja-
ciół traktuje, jako abstrakcj�.  
  „A miało by� tak pi�knie” 
słynne zdanie z filmu „Chło-
paki nie płacz�” automatycz-
nie nasuwa si� na my�l. A 
gdzie czas na beztroski, stu-
dencki �ywot? Ci��ka praca 
na studiach czy zabawa? Ka�-
dy musi odpowiedzie� sobie 
na te pytania sam.  

Czy warto przyj�� na Dni 
Kariery? My�l�, �e tak. Cho-
cia�by po to, aby przekona� 
si�, czego tak naprawd� ��da-
j� pracodawcy. 
 

Paweł Góraj 

 

 

FOKA... Forum Organizacji i Kół 
Akademickich Politechniki Gda�skiej 

Politechnika Gda�ska to 
miejsce nauki dla ponad 18 
000 studentów. Ten fakt 
ka�dy zapewne zna. Nie 
ka�dy jednak wie, �e poza 
wykładami i ci��kimi stu-
diami kwitnie tutaj w pełni 
�ycie studenckie. 
Spo�ród ponad ponad 50 
działaj�cych na naszej 
uczelni kół i organizacji 
studenckich nie sposób 
wymieni� wszystkich, ze 
wzgl�du na ró�norodno�� 
zainteresowa� studentów 
naszej uczelni. 
Forum Organizacji i Kół 
Akademickich (FOKA) 
wpisało si� ju� w tradycj� 
Politechniki Gda�skiej,  
 

a od 2004 roku jako projekt 
BEST’u Gda�sk istnieje pod 
nazw� sympatycznego zwie-
rz�tka morskiego. FOKA 
ma na celu integracj� �ro-
dowiska akademickiego. 
Poprzez przedstawienie 
działalno�ci studenckiej na 
naszej Uczelni zach�camy 
innych studentów do ak-
tywnego zaanga�owania si� 
w �ycie akademickie. Pro-
mujemy przyjemny sposób 
uczenia si� i rozwijania 
swoich zainteresowa�. Po-
kazujemy równie� wiele 
cz�sto prawie anonimowych 
kół czy organizacji, poma-
gaj�c im w zdobyciu dotar-
ciu do szerszego grona  

odbiorców. FOKA to mini 
targi, prezentacje, pokazy i 
przede wszystkim wspólna 
zabawa. Zapraszamy Ci� 17 
III 2004, Gmach Główny 
PG. 
Przyjd
 i zobacz jak mo�na 
przyjemnie uczy� si�, bawi� 
czy ciekawie sp�dza� czas. 
STOISKA: 
Gmach Główny PG – Hol 
przed Bibliotek� Główn� 
Godz. 9.30 – 14.00 
PREZENTACJE MUL-
TIMEDIALNE: 
Gmach Główny PG – Sala 
300 
Godz. 10.00 – 14.00 

W programie FOKA 2004 
równie�... 
Pokazy ta�ca towarzyskie-
go, sztuk walki, �piew Chó-
ru PG 
IMPREZA     20.00 – .... 
 w klubie studenckim, kon-
kursy, nagrody, pokazy 
ta�ca 
 
Organizatorzy: 
Organizacja Studencka 
BEST Gda�sk 
Samorz�d Studentów PG 
 
 
 

Piotr Gutkowski 
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a na popołudniowym, 
panelu dyskusyjnym 
wysłucha� opinii 
uznanych autorytetów 
na temat: Polak pucy-
butem Europy? Polski 
i unijny rynek pracy po 
1 maja 2004 r. 

Yourope! nie jest 
projektem tylko dla 
studentów Szkoły 
Głównej Handlowej. 
Kampania informacyj-
na została tak pomy-
�lana, aby jak najwi�-
cej osób skorzystało z  
przygotowanych mate-
riałów. Punkty infor-
macyjne pojawi� si� na 
uczelniach w Warsza-
wie, Krakowie, Kato-
wicach, Poznaniu, 
Łodzi i Gda�sku. Or-
ganizatorzy dbaj� 
tak�e o medialn� 
opraw� wydarze�. 
Patronami medialnymi 
projektu s�: Rzeczpo-
spolita, TVP 3, Unia i 
Polska oraz portale 
Tlen.pl i praca.onet.pl. 
Wszystkie aktualne 
informacje na temat 
projektu mo�na zna-
le
� na stronie 
www.yourope.pl. 

Serwis posiada bo-
gaty zbiór artykułów i 
testów z zakresu pracy 
i przedsi�biorczo�ci w 
UE. Serdecznie zapra-
szamy! 
 

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

Stowarzyszenie Pro-
ject Management Polska, 
chc�c zainteresowa� stu-
dentów tematyka zarz�-
dzania projektami, zapra-
sza wszystkich ch�tnych 
do wzi�cia udziału w 
konkursie Young Project 
Management Program. 
Jest on organizowany 
przez studentów Uniwer-
sytetu Gda�skiego, Poli-
techniki Gda�skiej i Aka-
demii Morskiej  

w Gdyni. Konkurs jest 
dwuetapowy. Do 30 
kwietnia nale�y, korzy-
staj�c z formularza do-
st�pnego na stronie pro-
gramu, zarejestrowa� si�, 
a nast�pnie przesła� do 
organizatorów CV i esej 
na jeden z wybranych 
tematów (spis tematów 
dost�pny jest na stronie). 
Drugim etapem jest roz-
mowa komisji, składaj�-
cej si� ze specjalistów 

Project Managera w 
renomowanych firmach 
w Polsce. W poprzed-
niej edycji praktyki 
fundowały takie firmy 
jak: Transsystem, Com-
puterland, SAP oraz 
mBank. 

Sam b�d
 sobie stat-
kiem, sam b�d
 sobie 
sterem – zosta� Project 
Managerem! 
 
www.spmp.org.pl/ypmp 

 

w dziedzinie Project 
Management, z osobami 
wybranymi spo�ród 
wszystkich zgłosze�. 
Nagrodami w konkursie 
s� płatne praktyki w 
charakterze asystenta 

 

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

Nie daj si� 
przekona
, 
�e b�dziesz 
pucybutem w 
UE 
 

Unia Europejska 
wydaje si�, �e jest ju� 
wokół nas. Mówi si� o 
niej wiele i trudno nie 
oprze� si� wra�eniu, �e 
jest wszechobecna i 
nawet, gdy otworzymy 
lodówk� to wyskocz� z 
niej �ółte gwiazdki. 
Niestety dyskusja  ta 
jest bardzo ogólnikowa 
i nie wykracza na ogół 
poza wymian� fraze-
sów opinii przeciwni-
ków i zwolenników. 

Wa�ne jest jednak, 
co wej�cie Polski do 
UE oznacza dla Ciebie 
, polskiego studenta. 
Potrzebujesz konkret-
nych wskazówek, jak 
wykorzysta� mo�li-
wo��, które daje roz-
szerzenie Unii Euro-
pejskiej. W tym celu 
powstał projekt Yo-
urope! daj�cy prak-
tyczne podej�cie do 
pracy i przedsi�bior-
czo�ci w Unii Europej-
skiej. Zało�eniem 
projektu jest przygo-
towanie studentów 
 

ostatnich lat uczelni 
wy�szych i absolwen-
tów do swobodnego 
poruszania si� po ryn-
ku pracy w nowej 
Europie. W tym celu 
przygotowano program 
merytoryczny zawiera-
j�cy m.in. symulacj� 
egzaminu na urz�dnika 
unijnego, szkolenie ze 
stosowania sytemu 
EURES, pozyskiwania 
kapitału z funduszy 
unijnych, zakładania 
własnej firmy w po-
szczególnych krajach 
Europy. Uczestnicy 
projektu b�d� mieli 
okazje spotka� si� z 
osobami, które odbyły 
sta� w instytucjach 
europejskich, dostały 
granta z funduszy 
unijnych, a tak�e po-
znaj� ró�nice w pracy 
z lud
mi z ró�nych 
krajów. To ostatnie 
dzi�ki zagranicznym 
praktykantom, którzy 
po odbyciu praktyk w 
polskich firmach maj� 
�wietne rozeznanie w 
ró�nicach kulturowych 
i odmienno�ci polskie-
go �rodowiska pracy, 
od tego co znaj� z 
ojczyzny. Najwa�niej-
szym elementem pro-
jektu Yourope! jest 
 

Mi�dzynarodowe 
Seminarium, które 
odb�dzie si� w dniach 
16-18 kwietnia 2004 w 
O�rodku Szkolenio-
wym Pekao S.A. w 
Serocku k. Warszawy. 
Pekao S.A. jest tak�e 
Partnerem Projektu 
Yourope! Trzy dni 
szkole� symulacji i 
szkole�, zako�czone 
codziennie imprez� 
integracyjn�. Warto 
tam by�. Wystarczy 
wej�� na stron� 
www.yourope.pl, zgło-
si� ch�� uczestnictwa 
w Seminarium i od-
powiedzie� na par� 
pyta�, które pozwol� 
nam pozna� Was bli-
�ej. Pami�tajcie, �e 
ostateczny termin 
składania zgłosze� 
upływa 19 marca 
2004. Uczestnictwo w 
Yourope! jest oczywi-
�cie bezpłatne. W�ród 
zaproszonych go�ci s� 
Patroni Honorowi 
Projektu: prof. Marek 
Grela, Ambasador 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej przy Unii Euro-
pejskiej oraz prof. 
Marek Rocki, Rektor 
Szkoły Głównej Han-
dlowej. Cenna nagroda 
– sta� w Misji Rzeczy-
pospolitej Polskiej 
przy  Unii Europejskiej 
– czeka na uczestnika 
projektu, który uzyska  
 

najwi�ksz� liczb� 
punktów podczas 
wszystkich etapów 
rekrutacji. Na stro-
nie ww.yourope.pl 
mo�na uzyska� 
szczegółowe in-
formacje. 

11 marca 2004 
warto by� w War-
szawie. Tego dnia 
odb�d� si� dwa 
wydarzenia, któ-
rych nie mo�na 
pomin��. Od 9 
rano w Szkole 
Głównej Handlo-
wej odbywa� si� 
b�dzie Dzie� Koła-
cza, a wieczorkiem 
w jednym z war-
szawskich klubów 
b�dziemy mogli 
spróbowa� naj-
wi�kszego drinka 
na �wiecie – 300 
litrów napoju o 
nazwie VALI-
BOOO! Bez pracy, 
nie ma kołaczy. 11 
marca w Szkole 
Głównej Handlowe 
b�dziecie mieli 
niepowtarzaln� 
okazj� spróbowa� 
kołacza i dowie-
dzie� si� wiele o 
pracy w Europie. 
W kafejce interne-
towej b�dziecie si� 
mogli zagł�bi� w 
wirtualny �wiat 
instytucji unijnych  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULTURKA... 
...czyli jak nie utkn�� w martwym punkcie 

 

„Zatoka lasu zst�puje 
w rytmie górskich 

potoków 
ten rytm objawia mi 

Ciebie, 
Przedwieczne Słowo.” 
 
 

Tymi słowami wita 
nas pierwsza cz��� Tryp-
tyku Rzymskiego, którego 
autorem jest Ojciec 	wi�-
ty, Jan Paweł II. Tryptyk 
jest trzydziestostronicow� 
medytacj�, zamy�leniem 
nad przemijaniem, trwa-
niem, �mierci� i �yciem. 
Do ksi��ki doł�czony jest 
kompakt z tekstem czyta-
nym przez Krzysztofa 
Glubisza, aktora Naro-
dowego Starego Teatru w 
Krakowie.  

Trzy cz��ci Tryptyku 
zdaj� si� by� niepowi�za-
ne tematycznie i na 
pierwszy rzut oka nie 
tworz� spójnej cało�ci. 
Mo�e dzieje si� tak dlate-
go, �e jeste�my przyzwy-
czajeni do odbierania 
bod
ców uproszczonych, 
przetworzonych, goto-
wych porcji „przetrawio-
nych” informacji. Ale do 
pełnego rozkoszowania 
si� tre�ciami Tryptyku 
lepiej z pi�tego biegu 
„wrzuci� na luz” i posta-
ra� si� samodzielnie od-
krywa� gł�bi� tekstu. 
Cz��� pierwsza – Stru-
mie� – przenosi Czytelni-
ka w krain� arkadyjskiej 
przyrody, miejsce, w 
którym człowiek ma swo-
je korzenie  

i z którego powinien 
czerpa� siły do poko-
nywania �yciowych 
trudno�ci. Zarówno 
człowiek, jak i przyroda 
s� dziełami Wielkiego 
Architekta, jednak po-
tomkowie Adama wy-
ró�niaj� si� sposobem 
prze�ywania swojego 
przemijania. Podczas 
lektury w mojej głowie 
pojawiło si� pytanie: 
czy dzisiejszy człowiek 
naprawd� jest zdolny do 
refleksji? Jeste�my na-
stawieni na działanie, 
prognozowanie, two-
rzenie. Je�eli zatrzy-
mamy si� w biegu, je-
ste�my poganiani, besz-
tani przez otoczenie. Z 
drugiej strony, dzi�ki 
aktywno�ci dysponuje-
my np. wspaniał� tech-
nologi�, „gwarantuj�c�” 
komfort, zdrowie i da-
j�c� mo�liwo�ci dalsze-
go rozwoju oraz peł-
niejszego niesienia po-
mocy bli
nim. Wa�ne 
jest, aby zachowa� 
równowag� zawieraj�c� 
si� w głoszonej przez 
�w. Benedykta maksy-
mie „Módl si� i pracuj”. 

W drugiej cz��ci 
(Medytacje nad Ksi�g� 
Rodzaju na progu Ka-
plicy Syksty�skiej) 
zmieniamy miejsce 
medytacji – przenosimy 
si� do Watykanu. Nadal 
jednak kontemplujemy 
pi�kno Stworzenia. 
Pomaga nam w tym 
dzieło Michała Anioła,  
 

b�d�ce ilustracj� m. in. 
Ksi�gi Rodzaju. W tej 
cz��ci znajduje si� sporo 
osobistych przemy�le� 
Papie�a, dotycz�cych roli 
Piotra i jego nast�pców w 
zbawczym planie Boga. 
Opisywany jest te� po-
cz�tek i koniec – i to nie 
tylko w znaczeniu naro-
dzin i �mierci poje-
dynczego człowieka. Jan 
Paweł II rozmy�la głów-
nie o Stworzeniu i Kresie 
w wymiarze globalnym, o 
pojawieniu si� człowieka 
na Ziemi i o S�dzie, który 
zako�czy wszystko, co 
ziemskie. 

Cze�� trzecia – Wzgó-
rze w krainie Moria – to 
dzieje Abrahama, po-
chwała jego wiary, wy-
trwało�ci i ufno�ci w 
Bo�e obietnice. Bardzo 
wa�nym elementem jest 
tytułowe wzgórze, na 
którym Abram miał zło-
�y� w ofierze swojego 
syna. Bóg do tego nie 
dopu�cił, pozwolił jednak 
Abramowi poczu� w 
sercu, jak bolesna dla 
ojca jest zgoda na �mier� 
syna. Przymierze zawarte 
z Abrahamem zostało 
„udoskonalone” przez 
zbawcz� �mier� Odkupi-
ciela. To s� bardzo wa�ne 
słowa. Miejsce, które 
miało oznacza� �mier� 
dla Izaaka jest pocz�t-
kiem oczekiwania na 
wypełnienie si� Ofiary. 
Mijały wieki, Izrael cze-
kał … Dwa tysi�ce lat 
temu na podobnym wzgó-
rzu – na Golgocie – Bóg 
przyj�ł ofiar� swojego 
Syna, Jezusa Chrystusa. 
Znów mijaj� wieki, 
wszyscy czekamy … 
 
 

Pi�knie opisuje to ocze-
kiwanie ostatni dwu-
wiersz Tryptyku:  
 
„Zapami�taj to miej-
sce, kiedy st�d odej-

dziesz, 
ono b�dzie oczekiwa� 

na swój dzie� –” 
 

W Tryptyku Rzymskim 
przemijamy wraz z szu-
mem górskiego potoku, 
otoczeni freskami S�du 
Ostatecznego, zaczytani 
w Ksi�dze Rodzaju. Od 
stworzenia �wiata, przez 
histori� narodu wybrane-
go, a� po zapowied
 
zmartwychwstania. Po-
ezja Jana Pawła II zawar-
ta w tej ksi��ce nie jest 
trudna do zrozumienia, 
ka�dy znajdzie w niej co� 
dla siebie, jak�� wyj�t-
kow� tre��, uczucie. Je�e-
li nawet nie b�dziemy 
odczytywa� Tryptyku w 
wymiarze religijnym, 
mo�emy si� przynajmniej 
delektowa� niebanaln� 
poezj� Piotra naszych 
czasów. Szczerze  
polecam. 
 
 
 

Karol 
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III WIRTUALNE 
TARGI EDUKACYJ-
NE 
 
Od 30 marca do 1 
kwietnia ka�dy 
odwiedzaj�cy III 
Wirtualne Targi 
Edukacyjne b�dzie 
mógł zapozna
 si� 
m.in. z ofert� 
studiów magister-
skich, podyplomo-
wych i MBA, kur-
sów j�zykowych 
oraz szkole� do-
skonal�cych umie-
j�tno�ci. 
 

Wirtualne Targi Edu-
kacyjne s� jedynym tego 
typu wydarzeniem w Pol-
sce. Ich organizatorem jest 
firma Communication 
Partners, wła�ciciel serwi-
su edukacyjnego 
www.edu.pracuj.pl. W 
tym roku odb�dzie si� ju� 
trzecia edycja targów. – W 
zeszłym roku stron� 
główn� targów wy�wie-
tlono ponad 60 tysi�cy 
razy, w tym roku spo-
dziewamy si� jeszcze 
wi�kszego zainteresowa-
nia – zapewnia Maciej 
Noga z Communication 
Partners. Internetowe targi 
działaj� podobnie jak targi 
tradycyjne. Najwi�cej 
przydatnych informacji 
odnajd� w czasie targów 
osoby zainteresowane 
inwestowaniem we własny 
rozwój oraz podnoszeniem 
kwalifikacji, 
 

d���ce do zwi�kszenia 
swojej warto�ci na rynku 
pracy. Organizatorzy 
licz�, �e dzi�ki targom 
oferty edukacyjne znajd� 
osoby pracuj�ce, które 
nie mog� po�wi�ci� wie-
le czasu na szukanie od-
powiedniej szkoły j�zy-
kowej czy uczelni. – 
Zwykle najwi�cej czasu 
zabiera znalezienie od-
powiedniej oferty stu-
diów podyplomowych 
czy MBA i uzyskanie 
niezb�dnych informacji. 
Zajmuje to du�o czasu i 
pracy – mówi Marcin 
Pietras z Communication 
Partners, odpowiedzialny 
za organizacj� targów. – 
W czasie Wirtualnych 
Targów kompleksowe 
informacje dotycz�ce 
mo�liwo�ci kształcenia 
b�d� zgromadzone w 
jednym miejscu, na stro-
nie 
www.targi.edu.pracuj.pl. 
Zainteresowani b�d� 
mogli przejrze� konkret-
ne oferty i porozmawia� 
z przedstawicielami wy-
branych instytucji, nie 
ruszaj�c si� z biura czy 
uczelni. Targi b�d� pre-
zentowa� kompleksow� 
ofert� kształcenia i uzu-
pełniania kwalifikacji, 
przeznaczon� dla studen-
tów i absolwentów szkół 
wy�szych oraz specjali-
stów i mened�erów. B�-
d� oni mogli zapozna� 
si� z propozycjami stu-
diów 

uzupełniaj�cych, pody-
plomowych i MBA 
oraz z ofertami kursów 
podnosz�cych kwalifi-
kacje zawodowe (np. 
ACCA). Na targach 
zaprezentuj� si� tak�e 
firmy, organizuj�ce 
wyjazdy zagraniczne, 
szkolenia tradycyjne 
oraz e-learningowe. 
Dla ułatwienia prze-
strze� targowa zostanie 
podzielona na 11 pokoi 
tematycznych. Go�cie 
odwiedzaj�cy stron� 
www.targi.edu.pracuj.pl 
b�d� mogli obejrze� 
prezentacje wybranych 
szkół, firm, instytucji 
oraz pozna� przykłady 
osób, które wcze�niej 
skorzystały z ich usług. 
Chat umo�liwi bezpo-
�redni� rozmow� z 
przedstawicielami or-
ganizacji edukacyj-
nych, a forum – dysku-
sj� na okre�lony temat 
 

 (np. MBA czy kursy e-
learningowe), w której 
wezm� tak�e udział 
sami wystawcy. W 
Wirtualnych Targach 
Edukacyjnych we
mie 
udział ponad 50 orga-
nizacji edukacyjnych. 
Sponsorem głównym 
targów jest Polski 
Uniwersytet Wirtualny, 
a sponsorami pokoi 
tematycznych: Giełda 
Papierów Warto�cio-
wych, JDJ Bachalski, 
Mi�dzynarodowe Cen-
trum Zarz�dzania – 
Wydział Zarz�dzania 
UW, Wy�sza Szkoła 
Bankowa w Poznaniu 
oraz Wy�sza Szkoła 
J�zyków Obcych w 
Poznaniu. Patronat me-
dialny obj�ły: „Rzecz-
pospolita”, „Student 
News”, „Dlaczego”, 
Radiostacja, Onet.pl i 
Nauka.pl. 

 
 

 

 

www.sar.pg.gda.pl 
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Co� wi�cej ni�... 
... czyli co mo�e zainteresowa� studenta 

  
Studenci Politechni-

ki Gda�skiej zrzeszeni 
w Mi�dzynarodowym 
Stowarzyszeniu Studen-
tów AIESEC przy 
współpracy z Wydzia-
łem Zarz�dzania i Eko-
nomii Politechniki 
Gda�skiej ju� po raz 
czwarty pragn� zaprosi� 
na: 
Mi�dzynarodowe 
Seminarium Net-

Vision4 
Open your eyes 
for the future. 

Seminarium rozpocznie 
si� 23 kwietnia 2004 
roku na terenie Poli-
techniki Gda�skiej. W 
ci�gu trzech kolejnych 
dni odb�dzie si� szereg  
 

prezentacji i wykła-
dów przygotowanych 
przez specjalistów i 
praktyków z długolet-
nim do�wiadczeniem. 
Tak, jak w latach po-
przednich, seminarium 
ma charakter interdy-
scyplinarny i cały  

(Nie)Bezpiecze�stwo w 
Sieci - Zagro�enia nowej 
ery i jak si� przed nimi 
broni�. 
Technologie otwartych 
umysłów - Technologie i 
systemy wspomagaj�ce 
tworzenie i ułatwiaj�ce 
szybki rozwój biznesu. 

si� z najnowszymi osi�-
gni�ciami w dziedzinie 
technologii informatycz-
nych, telekomunikacyjnych 
oraz multimedialnych, jak 
równie� pomo�e odpowie-
dzie� na pytanie, jak odna-
le
� si� w nurcie przemian 
na e-rynku, sprawnie za-
rz�dza�, uzyska� stosowne 
korzy�ci, a jednocze�nie w 
racjonalnym stopniu 
zmniejszy� zwi�zane z tym 
zagro�enia. 

Szczegółowy program 
Seminarium, wszelkie in-
formacje dodatkowe oraz 
aplikacj� zgłoszeniow� 
mo�na znale
� na stronie 
www.netvision.pl. Zapisy 
trwaj� do 31 marca 2004 
roku. 
 

Joanna Dobczy�ska 

 
jego program został 
podzielony na cztery 
�cie�ki tematyczne: 
Zarz�dzanie projek-
tami - Ludzie, komu-
nikacja i relacje w 
zespołach a wirtualne 
projekty. 
 

Cyfrowa rozrywka - Tele-
fonia komórkowa, fotogra-
fia cyfrowa i inne dziedzi-
ny nowych technologii 
słu��ce człowiekowi. Za-
kres naszego projektu po-
zwoli na zapoznanie 

 

 
Jest taki dzie� w ci�gu roku, kiedy to m��czy
ni ch�tniej 

id� na piwo z kolegami nie patrz�c nawet na swoje kobiety, 
które t�sknym i pełnym uroku spojrzeniem czekaj� na jaki� 
m�ski i szarmancki gest.. Mo�e to by� nowy samochód, 
nowa sukienka, pier�cionek ale i tak czekaj� chocia� na 
kwiatek. 

Dzie� Kobiet wymy�liły feministki, a utrwalił dekretami 
Stalin, aby uczci� trud przoduj�cych robotnic. Có� to było za 
�wi�to! Oto najwa�niejsze powody, dla których warto przy-
gotowa� imprez� z tej okazji 
 
1. Dawno nie było w firmie �adnej imprezy. 
2. Wycałujesz bezkarnie wszystkie ładne kole�anki (niestety 
brzydkie te�). 
3. Staniesz si� stałym go�ciem babskich imprez. 
4. Dostaniesz przepisy na ciasta i inne ciekawe potrawy. 
5. Nauczysz si�, jak cerowa� skarpety. 
6. Je�li odpadnie ci guzik, która� z kole�anek szybko ci go 
przyszyje. 

7. Staniesz si� powiernikiem kobiet - poznasz ich troski i rado-
�ci (niektóre z nich sam rozwi��esz - najlepiej pod nieobecno�� 
facetów załamanych kobiet). 
8. Usłyszysz, jak nazywa si� najprzystojniejszy prezenter i naj-
brzydsza prezenterk� TV. 
9. Dowiesz si� wielu ciekawych rzeczy o kolegach z pracy (ko-
le�ankach te�). 
10. Dowiesz si� jeszcze wi�cej rzeczy o sobie samym. 
11. Niewykluczone, �e zostaniesz zaproszony na kontynuowa-
nie imprezki w mieszkaniu jednej z uczestniczek spotkania. 
12. Zapoznasz si� z nazwami najskuteczniejszych proszków 
pior�cych, najlepszych podpasek i pampersów. 
13. W przyszło�ci b�dziesz miał od kogo po�ycza� cukier, kaw� 
i herbat�. 
14. Kole�anki ch�tnie przyjd� na imprezy, organizowane u 
ciebie w domu. 
15. Daj jej kwiatek - mo�esz liczy� na dobry obiad  
16. Go
dzik dany te�ciowej wprawi j� w wielkie osłupienie. 
17. Je�li podeprzesz to jakim� wyszukanym komplementem 
(np.: "Ale mama dzi� ekstra wygl�da"), osłupienie te�ciowej 
mo�e utrzymywa� si� tygodniami. 
18. Je�li masz dorastaj�c� córk�, ta te� zbaranieje po otrzymaniu 
kwiatka. W najbli�szym czasie nie b�dzie ci� m�czy� o pieni�-
dze na płyty, ciuchy i nowy sprz�t hi-fi. 
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