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Jest to temat najobszerniej zaprezentowany w tym numerze „gaZiE-
ty”. W ramach eksperymentu postanowiłem przedstawi� relacje trzech osób, 
które opisuj� i oceniaj� wydarzenia, jakie miały miejsce na gda�skiej Oło-
wiance 6. pa	dziernika b.r. (wi�cej na str. 4, 7 i 8).  
 

Rozkład jazdy    
 

       Semestr zimowy 
 

ZAJ�CIA WAKACJE SESJA 
1.10-29.10.04 30.10-1.11.04 Podstawowa 
2.11-10.11.04 11.11.04 26.01-05.02.05 
12.11-23.12.04 24.12-02.01.05 Poprawkowa 
03.01-25.01.05 06.02-10.02.05 11.02-17.02.05 
 18.02-22.02.05  
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Rozmowa kwalifi-
kacyjna inaczej 
part 3 
 
... czyli odpo-
wiedzi czas do-
ko�czy� 
 

To ostatnia ju� 
cz��� artykułu, którego 
dwie poprzednie odsłony 
ukazały si� jeszcze przed 
wakacjami. Mam nadziej�, 
�e równie� Wasze rozmowy 
kwalifikacyjne b�d� �ró-
dłem niezapomnianych 
wra�e� i aren� intelektual-
nych potyczek. 
 
4. Budzisz si� rano 
i okazuje si�, �e 
pół miasta nie ma 
pr�du. Spieszysz si� 
do pracy (tam jest 
pr�d), musisz si� 
porz�dnie ubra�. La-
tarka odmawia posłu-
sze�stwa. Pami�tasz, 
�e w szufladzie masz 
skarpetki w trzech 
kolorach: 9 białych, 
12 czarnych i 6 zie-
lonych. Co najmniej 
ile skarpetek musisz 
wyci�gn��, aby by� 
pewnym, �e masz 
przynajmniej jedn� 
par� skarpetek do 
koloru? 

W szufladzie mamy 
skarpetki w trzech kolorach. 
Musimy mie� co najmniej 
dwie skarpetki tego samego 
koloru. Liczby skarpetek w 
poszczególnych kolorach s� 
podane „dla zmyły” – nie s� 
to istotne wiadomo�ci.  

Je�eli wyci�gniemy 
tylko jedn� skarpetk�, to do 
pracy pójdziemy … w jednej 
skarpetce. Je�eli we	miemy 
ze sob� tylko dwie skarpetki, 
to nawet kombinacja czarno-
biała lub biało-czarna nie po-
prawi nam humoru. Oczywi-
�cie, mo�e si� zdarzy�, �e b�-
dziemy mieli szcz��cie i wy-
ci�gniemy dwie skarpetki te- 
 

go samego koloru, ale biznes 
to nie gra w ko�ci i mamy 
poda� rozwi�zanie, które 
gwarantuje posiadanie pary 
skarpetek w jednakowym ko-
lorze. Wyci�gaj�c trzy skar-
petki zwi�kszamy szans� po-
wodzenia, ale mo�e si� zda-
rzy�, �e ka�da skarpetka b�-
dzie inna. I znowu lipa. Je�eli 
wyci�gniemy cztery skarpet-
ki, to zakładaj�c maksymal-
nego pecha, b�dziemy mieli 
skarpetki w trzech kolorach, 
w tym dwie w tym samym 
kolorze, czyli koniec zadania. 
Ciekawe tylko, czy ich wła-
�ciciel b�dzie si� cieszy� z 
tego, �e zało�ył popielaty 
garnitur do zielonych skarpe-
tek ;-)  

 
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 wszy-
scy mieszka�cy zaw-
sze mówi� prawd�). 
Niestety, druga dro-
ga prowadzi do Mia-
sta Kłamstwa (gdzie 
wszyscy mieszka�cy 
zawsze kłami�). Nie 
ma drogowskazu, ale 
stoi tam pewien 
człowiek. Jest 
mieszka�cem jednego 
z tych miast, nie 
wiesz którego. Tylko 
on mo�e Ci pomóc. 
Jakie pytanie mu za-
dasz, aby otrzymana 
odpowied� jedno-
znacznie wskazywała, 
któr� drog� powinie-
ne� wybra�, nieza-
le�nie od tego, z 
którego miasta po-
chodzi napotkana 
osoba?  

To jest moje ulubio-
ne zadanko. Wpadli�cie na 
rozwi�zanie? A próbowali-
�cie przynajmniej? Koniecz-
nie spróbujcie. Przerwijcie na  
 

moment czytanie tego artyku-
łu i pogłówkujcie nieco – to 
nie boli. A w celu sprawdze-
nia wyników prezentuj� pro-
ponowane rozwi�zanie.  

Jakie pytanie musz� 
zada� człowiekowi, którego 
spotkałem na rozwidleniu 
drogi, aby odpowied	 umo�-
liwiła mi dotarcie do Miasta 
Prawdy? Mog� zada� tylko 
jedno pytanie. Je�eli np. za-
pytam: „Czy tam (pokazuj�c 
na jedn� z dróg) le�y miasto 
Prawdy?”, to mieszkaniec 
Miasta Prawdy odpowie mi 
(zakładaj�c, �e zgadłem): 
„Tak”, a mieszkaniec Miasta 
Kłamstwa: „Nie”. Nie wiem, 
czy człowiek przeze mnie 
spotkany kłamie, czy nie. 
Mogłem nie trafi�, wskazuj�c 
�cie�k� i wtedy mieszkaniec  
Miasta Prawdy powiedziałby 
mi „Nie”, a od mieszka�ca 
Miasta Kłamstwa usłyszał-
bym „Tak”. Wracamy do 
punktu wyj�cia. Rozwi�zanie 
nie jest takie trudne. Nale�y 
powi�za� kierunek (drog�) z 
człowiekiem i zapyta�: „Czy 
id�c „tam” (wskazuj�c jedn� 
ze �cie�ek) dojd� do Twojego 
miasta?” Je�eli wskazali�my 
drog� do Miasta Prawdy, 
mieszkaniec tego miasta po-
twierdzi (zawsze mówi� 
prawd�) i powie „Tak”. Je�eli 
na rozdro�u stoi mieszkaniec 
Miasta Kłamstwa, skłamie 
(kłamcy zawsze kłami�) i 
powie … „Tak” :-). Czyli, 
słysz�c odpowied	 „Tak”, 
mamy pewno��, �e t� drog� 
dojdziemy do Miasta Prawdy, 
niezale�nie, czy pytali�my 
jego mieszka�ca, czy nie. Je-
�eli usłyszymy „Nie”, to zna-
czy, �e nale�y wybra� t� dru-
g� drog�.  
 
6. Jeste� w jedno-
osobowej celi. Jest 
pi�tkowy wieczór. 
Koniecznie musisz 
zapali�, a nie masz 
papierosów. Jedyn� 
osob�, które mo�e ci 
je da� jest stra�nik 

pilnuj�cy Twojej ce-  
li. Jak go do tego 
„przekonasz”?  

Przyznaj�, �e to za-
danie mnie przerosło i kole-
ga, który mi t� zagadk� opo-
wiedział (rzekomo, usłyszał 
j� od swojego znajomego, 
który otrzymał tak� łami-
główk� ubiegaj�c si� o sta-
nowisko w pewnej stołecznej 
firmie) musiał mi poda� od-
powied	. Je�eli kto� wpadł na 
rozwi�zanie podobne do za-
mieszczonego poni�ej, to gra-
tuluj�! Kluczow� informacj� 
jest tutaj „pi�tkowy wieczór”. 
Za kilka godzin stra�nik pój-
dzie na zasłu�ony odpoczy-
nek do domu. Pójdzie, albo i 
nie. Upragnionego papierosa 
mo�na „wyłudzi�” poprzez 
szanta�, gro��c samookale-
czeniem. Je�eli zrobicie sobie 
krzywd�, b�dzie musiał od-
prowadzi� Was do lekarza 
wi�ziennego (albo takowego 
do Was sprowadzi�) i zmie-
rzy� si� z cał� mas� papier-
kowej roboty. Je�eli nie dys-
ponujecie absolutnie niczym, 
co mogłoby Was skaleczy�, 
zawsze mo�ecie uderzy� 
głow� w �cian� celi. Opor-
nemu stra�nikowi nale�y za-
demonstrowa� Wasz� deter-
minacj� przybieraj�c pozycj�, 
jakby�cie chcieli zaatakowa� 
betonow� �cian� „bykiem”. 
Nie ma mocnych. W ko�cu 
jeden papieros nie jest warty 
całego zachodu zwi�zanego 
ze zmywaniem krwi z sufitu 
po tym, jak sobie zrobicie 
„kuku”.  
 

Mam nadziej�, �e te 
łamigłówki dadz� Wam nieco 
do my�lenia. Nawet, je�eli 
nie otrzymacie takich intere-
suj�cych zada� podczas roz-
mowy kwalifikacyjnej, mała 
gimnastyka umysłu nie za-
szkodzi.  
 

Karol 
 

 

Czytaj to... 
...czyli co, jak i dlaczego 
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Ju� po studiach? 

Wybierz nast�pne! )Stu-
dia podyplomowe s� or-
ganizowane przez pry-
watne i pa�stwowe szko-
ły wy�sze, a tak�e inne 
instytucje edukacyjne – 
firmy szkoleniowe, pla-
cówki naukowo-
badawcze. Dla wszyst-
kich to dobry interes, bo 
popularno�� „dokształ-
cania” co roku wzrasta. 
 

Jeszcze w 1988 tyl-
ko 6,5% Polaków miało wy�-
sze wykształcenie. Dyplom 
magisterski czy in�ynierski 
wystarczał do podj�cia inte-
resuj�cej, dobrze płatnej pra-
cy. Jednak młodzi ludzie zo-
rientowali si�, �e pracodawcy 
zacz�li powszechnie wyma-
ga� uko�czenia szkoły wy�-
szej i coraz wi�cej osób de-
cydowało si� na podj�cie stu-
diów. W tej chwili - według 
Narodowego Spisu Po-
wszechnego z 2002 roku - ju� 
co dziesi�ty Polak mo�e legi-
tymowa� si� dyplomem, a z 
roku na rok liczba ta b�dzie 
wzrasta�. Zarazem znacznie 
zmniejszyła si� liczba wol-
nych miejsc pracy, o które 
rywalizuje coraz wi�cej kan-
dydatów. 

Dyplom magistra 
przestał by� przepustk� do 
kariery. Od kandydatów co-
raz cz��ciej oczekuje si� 
gł�bszej wiedzy, ni� oferuje 
uczelnia studentom. Nie wy-
starcza ju� „mgr” czy „in�.” 
przed nazwiskiem i dobra 
znajomo�� j�zyka angielskie-
go. Przydatne jest nie tylko 
do�wiadczenie, ale i teore-
tyczna wiedza, zdobyta na 
specjalistycznych kursach – 
np. na studiach podyplomo-
wych. 

Studia podyplomo-
we to zwykle roczne lub 
dwuletnie kursy przeznaczo-
ne dla osób z wy�szym wy-
kształceniem, które chc� 
zgł�bi� wiedz� w danej dzie-
dzinie. Na ogół przeznaczone 
s� dla tych, którzy ko�czyli  
ggg 

kierunek inny ni� studia po-
dyplomowe. Np. absolwent 
socjologii czy zarz�dzania 
niewiele skorzysta z kursu z 
zarz�dzania zasobami ludz-
kimi. Taki kurs przyda si� na 
pewno ekonomi�cie czy 
prawnikowi, którzy musz� 
zaj�� si� zawodowo sprawa-
mi „personalnymi”. 
 

Przepustka do kariery 
Najbardziej pewn� 

inwestycj� – bo tak nale�y 
traktowa� nauk� podyplo-
mow� – s� studia typu MBA, 
czyli Master of Business 
Administration. To zaj�cia 
dla mened�erów, którzy chc� 
rozwin�� swoje umiej�tno�ci 
zarz�dzania i zwi�kszy� wie-
dz�, przede wszystkim doty-
cz�c� rozwi�zywania kon-
kretnych problemów bizne-
sowych, zwi�zanych z dzia-
łaniem przedsi�biorstwa. 

Przewa�aj�ca wi�k-
szo�� studiów MBA jest pro-
wadzona przez polskie uczel-
nie we współpracy ze szko-
łami z Wielkiej Brytanii i 
Stanów Zjednoczonych. Za-
j�cia odbywaj� si� na ogół w 
j�zyku angielskim, a na za-
ko�czenie słuchacz otrzymu-
je dwa dyplomy – szkoły pol-
skiej i zagranicznej. Mo�na 
te� znale	� kursy MBA pro-
wadzone w j�zyku niemiec-
kim czy francuskim. 
 Ch�tni do wzi�cia 
udziału w kursie MBA musz� 
spełni� zwykle dwa warunki 
– legitymowa� si� do�wiad-
czeniem zawodowym na sta-
nowisku kierowniczym (ale 
nie wszystkie szkoły tego 
wymagaj�), a tak�e mie� od-
powiednie �rodki finansowe.  
 Studia MBA to naj-
dro�sza forma nauki pody-
plomowej, kosztuj�ca od kil-
ku tysi�cy dolarów w gór�. 
To bariera czasem nie do 
przeskoczenia dla cz��ci za-
interesowanych, ale zanim si� 
zrezygnuje, warto u�wiado-
mi� sobie dwie rzeczy. Po 
pierwsze, tytuł MBA niemal 
gwarantuj� prac�. Po drugie, 
niektóre uczelnie współpra-
cuj� z bankami, które przy-
szłym studentom udzielaj� 
preferencyjnych kredytów na 
opłacenie nauki (np. w Szko-
le Biznesu Politechniki War-
szawskiej). 

szawskiej). 
 

Nie tylko zarz�dzanie 
Studia podyplomo-

we nie s� przeznaczone tylko 
dla tych, którzy w przyszło�ci 
chc� czym� zarz�dza�. Ab-
solwenci studiów wy�szych 
mog� wybiera� co roku spo-
�ród kilkuset propozycji ró�-
nych kursów, z ró�nych dzie-
dzin, prowadzonych na ró�-
nych uczelniach. Mo�na wy-
bra� bardzo ogólne studia 
podyplomowe z zakresu mar-
ketingu, jak i pogł�bia� swoj� 
wiedz� na temat psychologii 
zachowa� rynkowych. Jesz-
cze bardziej specjalistyczne 
kursy znale	� mo�na na 
uczelniach technicznych – 
np. „Eksperymentalne i nu-
meryczne kształtowanie nie-
zawodno�ci elementów ma-
szyn” na Politechnice Wro-
cławskiej. Nie ma teraz w za-
sadzie takiej dziedziny wie-
dzy, w której nie mo�naby si� 
dokształca� na studiach po-
dyplomowych. I na ogół ka�-
dy, spełniaj�cy okre�lone wa-
runki, mo�e w takich zaj�-
ciach bra� udział. A warunki 
s� zwykle dwa – uko�czone 
studia wy�sze oraz wpłata za 
pierwszy semestr nauki. 
 Rozpi�to�� cen stu-
diów podyplomowych jest 
bardzo du�a. W mniejszych 
miejscowo�ciach, na mniej 
znanych uczelniach, studia 
podyplomowe z mało „ryn-
kowego” kierunku mog� 
kosztowa� i kilkaset złotych 
za semestr. Te najdro�sze, 
kosztuj�ce nawet dziewi�� 
tysi�cy za rok, organizowane 
s� przez warszawsk� SGH 
czy Wydział Psychologii 
UW. Ale i w wi�kszych 
o�rodkach akademickich 
mo�na znale	� ta�sze propo-
zycje. Studia podyplomowe z 
reguły rozpoczynaj� si� w 
pa	dzierniku, czasem te� w 
lutym. Kandydaci przyjmo-
wani s� na ogół według ko-
lejno�ci zgłosze�, cho� w 
przypadku niektórych kie-
runków i uczelni przeprowa-
dzane s� jeszcze rozmowy 
kwalifikacyjne. Kursy pro-
wadzone s� systemem zaocz-
nym, co oznacza, �e słucha-
cze spotykaj� si� z reguły raz 
na trzy, cztery tygodnie, pod-
czas weekendowych sesji.  

czas weekendowych sesji. 
Sama organizacja studiów in-
aczej wygl�da w przypadku 
studiów podyplomowych w 
systemie e-learning. Nie s� 
one jeszcze zbyt popularne, 
ale kilka uczelni proponuje 
ju� ch�tnym nauk� bez osobi-
stego kontaktu z nauczycie-
lem i współsłuchaczami 
(m.in. Uniwersytet Warszaw-
ski). Istniej� równie� formy 
po�rednie, które proponuje 
np. Polski Uniwersytet Wir-
tualny, organizuj�c kursy in-
ternetowe wzbogacone zjaz-
dami po�wi�cone zagadnie-
niom integracji europejskiej. 
 

Zamiast podyplomowych 
Według doradców personal-
nych uko�czenie dodatko-
wych kursów wyra	nie 
wzmacnia pozycj� kandydata 
na rynku pracy. Nie zawsze 
jednak musz� to by� studia 
podyplomowe. Dodatkowe 
kwalifikacje mo�na zdoby� 
te� w inny sposób. Jednym z 
nich jest doktorat.  

Stopie� naukowy, 
jaki otrzymuje si� po rozpra-
wie doktorskiej, po�wiadcza 
gł�bok� wiedz� z danej dzie-
dziny i, przynajmniej teore-
tycznie, zatrudnienie doktora 
powinno by� marzeniem wie-
lu pracodawców potrzebuj�-
cych specjalistów. I wielu 
przypadkach tak jest – kance-
larie prawnicze, banki czy 
agencje marketingowe ceni� 
takich kandydatów. Jednak 
stopie� doktora mo�e by� 
przeszkod� podczas ubiega-
nia si� o prac� na stanowiska 
nie-specjalistyczne lub w 
firmach niewielkich, gdzie 
doktor mo�e by� postrzegany 
jako zagro�enie dla innych 
pracowników – jako specjali-
sta mo�e szybciej od innych 
awansowa�, „wygryza�”, itp.  

Doprowadzenie do 
obrony rozprawy doktorskiej 
jest jednak niewspółmiernie 
trudniejsze i bardziej czaso-
chłonne ni� udział w studiach 
podyplomowych. Nie trzeba 
by� uczestnikiem studiów 
doktoranckich, ale ci, którzy 
si� na to zdecydowali (i udało 
im si� na nie dosta�), maj� 
kilka obowi�zków,  

 
(c.d. na str. 4.) 
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100 lat politech-
niki w Gda�sku,  
60 lat Politechniki 
Gda�skiej  
 

W tym roku akade-
mickim mamy okazj� �wi�-
towa� podwójny jubileusz. 

Politechnika Gda�-
ska obchodzi 60. urodziny, a 
politechnika w Gda�sku, 
zwana niegdy� Königliche 
Technische Hochschule zu 
Danzig, całe 100. 

Inauguracja Jubile-
uszowego Roku Akademic-
kiego 2004/2005 na Poli-
technice Gda�skiej odbyła 
si� 6. pa	dziernika. Rozpo-
cz�li�my jak prawdziwi 
chrze�cijanie od Nabo�e�-
stwa Ekumenicznego z 
udziałem przedstawicieli ko-
�cioła protestanckiego, pra-
wosławnego, judaistycznego 
oraz Muzułma�skiego 
Zwi�zku Religijnego. PG za-
dbała, by nikt nie poczuł si� 
zapomniany. 
 W Dworze Artusa 

polscy i europejscy rektorzy 
podpisali „Kart� powinno�ci 
człowieka” dotycz�c� praw-
dy w �yciu społecznym, poli-
tycznym i w nauce. W sie-
dzibie Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej odbyła si� imma-
trykulacja, wr�czenie medali 
oraz uroczysto�� nadania ty-
tułu i godno�ci doktora hono-
ris causa PG dwóm profeso-
rom: Lechowi Kobyli�skie-
mu oraz Leonowi Kieresowi. 
Wysłuchano równie� prze-
mówie� najznakomitszych 
go�ci: prezydenta RP Alek-
sandra Kwa�niewskiego, 
premiera Tadeusza Mazo-
wieckiego, a tak�e Jego Ma-
gnificencji Rektora PG, 
prof.. Janusza Rachonia. 

Ukoronowaniem ca-
łego wieczoru był koncert 
„Carmina Burana”. W kon-
cercie wzi�ły udział: 
 - chóry AMG, PG, UG oraz 
Mi�dzyszkolny Chór Mło-
dzie�owy „Scherzi Musica-
li”, 
 - Orkiestra Symfoniczna 
Polskiej Filharmonii Bałtyc-
kiej, 
 - soli�ci: I. Hasse, P. Kusie- 
 

O ich samopoczucie 
podczas pobytu w Gda�sku 
dbał cały sztab ludzi, w tym 
studentów, o których nie 
wolno zapomnie�. To dzi�ki 
nim cała inauguracja prze-
biegła pomy�lnie. Przez całe 
3 dni dawali z siebie wszyst-
ko. 

Gratulacje nale�� si� 
tak�e członkom SSPG, ESN, 
BEST oraz wszystkim lu-
dziom, którzy w okresie 4-
6.10.2004 r. robili wszystko, 
by inauguracja okazała si� 
słodkim zwyci�stwem. 
 
 
 

Magdalena  
 
 

Dzi�kuj� za mo�li-
wo�� uczestniczenia w jubi-
leuszu i zach�cam wszyst-
kich do brania udziału w wy-
darzeniach majowych. Praca 
w takim przedsi�wzi�ciu co 
prawda pochłania ogromn� 
ilo�� energii, ale gwarantuje 
niezapomniane prze�ycia, 
których nikt i nic nie b�dzie 
w stanie odebra�. 
 

wicz oraz A. Rusi�ski, 
Trudno opisa�, co 

działo si� w trakcie koncertu, 
napływ emocji był tak du�y, 
i� nikt nie był w stanie wy-
doby� z siebie niczego wi�cej 
poza odgłosami zachwytu. 
Na koniec publiczno�� zgo-
towała artystom gromkie 
brawa, zach�caj�ce do pi�k-
nego bisu. Wszystkim zapar-
ło dech w piersiach, lecz nie 
był to koniec atrakcji. 

Politechnika przygo-
towała niesamowity pokaz 
sztucznych ogni.  Był to naj-
wspanialszy pokaz fajerwer-
ków, jaki dot�d widziałam. 
Nie jest to tylko moja opinia, 
ale równie� rektora Politech-
niki Krakowskiej, który w 
mailu do prof. dra hab. in�. 
Janusza Rachonia napisał „… 
teraz czuj�, �e naprawd� je-
stem w Europie….”  

Doda� nale�y, �e na 
jubileusz przybyło naprawd� 
wielu niepowtarzalnych go-
�ci, rektorów polskich i euro-
pejskich uczelni. Wielu z 
nich z zazdro�ci� patrzyło na 
uwiecznianie i kontynuowa-
nie tradycji.  

 
 
 

Masz Du�o Do Powiedzenia? 
Nurtuj� Ci� Ró�ne Sprawy? 

Masz Ochot� Podzieli� Si� Tym 
Z Innymi? Nic Prostszego!  

Napisz, A My 
Przedstawimy To W gaZiEcie 

 
gazieta@wp.pl 

 
 

 

(c.d. ze str. 3.)  
 

mi�dzy innymi prowadzenie 
zaj�� ze studentami. Rzadko 
podczas studiów doktoranckich 
mo�na pozwoli� sobie na peł-
noetatow� prac�, a w przypad-
ku pobierania stypendium – 
jest to wła�ciwie niemo�liwe. 
Finansowa bariera mo�e by� tu 
przeszkod� nie do pokonania. 
Poza tym pisanie doktoratu 
zajmuje z reguły 4-5 lat, a nie 
1-2, jak w przypadku studiów 
podyplomowych 
 
Mi�dzynarodowe kwalifika-

cje zawodowe 
Inn� mo�liwo�ci� 

podniesienia kwalifikacji jest 
udział w kursach nieco podob-
nych do studiów podyplomo-
wych, zwłaszcza typu MBA. 
Na �wiecie działaj� równie� in-
stytucje, które wydawanymi 
przez siebie certyfikatami po-
�wiadczaj�, �e osoby, które 
zdały egzaminy, maj� okre�lo-
n� wiedz� i umiej�tno�ci. Naj-

bardziej znane w Polsce s� 
kwalifikacje finansowe: AC-
CA, CIA, CFA i marketingo-
we, np. CIM. Do egzaminów 
przygotowuje w Polsce kilka 
firm, które od słuchaczy pobie-
raj� opłaty zbli�one do kosztów 
studiów MBA. W zamian, w 
przypadku zdania wszystkich 
egzaminów, uczestnik otrzy-
muje dyplom znany i ceniony 
w. wielu krajach, przede 
wszystkim europejskich i w 
Stanach Zjednoczonych. Ab-
solwenci studiów wy�szych 
maj� wiele mo�liwo�ci podno-
szenia swoich kwalifikacji. W 
zale�no�ci od kierunków, jakie 
uko�czyli, mo�liwo�ci finan-
sowych, potrzeb – wybiera� 
mog� spo�ród setek propozycji.  

Jak wybra�, �eby nie 
�ałowa�? Czy warto inwesto-
wa� kilkadziesi�t tysi�cy zło-
tych w certyfikat? Co daje 
uko�czenie studiów podyplo-
mowych? Czytajcie w dalszej 
cz��ci „Przewodnika Podyplo-
mowego”. 
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Pielgrzym – 
Paulo Coelho 
 

Jaki jest „Piel-
grzym”? Łatwiej mi powie-
dzie�, jaki nie jest – nie jest 
zwykły. Nie jest zwykły, 
mimo �e bohaterowie pod�-
�aj� „drog� zwykłych ludzi”. 
Autor opisuje w tej ksi��ce 
swoje przygody (rzekomo 
prawdziwe), jakie przytrafiaj� 
si� mu podczas w�drówki 
szlakiem Camino de Santiago 
(Santiago znaczy �w. Jakub) 
do sanktuarium Santiago de 
Compostella, gdzie ma si� 
znajdowa� grób �w. Jakuba 
apostoła. 

Jest to podró� w 
sensie dosłownym, ale te� – a 
mo�e przede wszystkim – w 
sensie duchowym. Coelho, 
zagubiony w �wiecie go ota-
czaj�cym, musi odzyska� 
równowag� w �yciu, nauczy� 
si� je kontrolowa�, rozumie� 
swoje wn�trze, na ile jest to 
mo�liwe. Przewodnikiem na-
szego bohatera jest posta�, 
któr� autor nazywa Petrus. 
Jak si� dowiadujemy z lektu-
ry ksi��ki, Petrus tak�e kie-
dy� przebył t� drog�, prowa-
dzony przez innego przewod-
nika. Pod��aj� wi�c obaj w 
hiszpa�skim sło�cu przez 
malownicze wioski i lasy, a 
my razem z nimi. 

Na pocz�tku spoty-
kamy grup� ludzi bior�c� 
udział w tajemniczym rytu-
ale. Coelho miał zosta� wy-
�wi�cony na Mistrza Zakonu 
RAM, ale okazał si� zbyt 
pyszny, chciwy i ��dny wła-
dzy, jak� dawała mu ta pozy-
cja. Zamiast słu�y� i podzi-
wia�, pragn�ł rz�dzi� i by� 
podziwianym. Za kar� został 
zmuszony do przej�cia swojej 
małej Odysei zanim otrzyma 
upragniony Miecz (niech 

 

 

nieco ezoteryczny, synkre-
tyczny i apokryficzny. „Nie-
zwykła po�wiata, która nie 
dawała �wiatła”, lewitacje, 
panowanie nad materi�, anio-
ły, halucynacje, pogaduszki z 
istotami z jakiego� innego 
�wiata, walka „z szatanem, 
�wiatem i ciałem”, �wiat mi-
styczny i materialny, kl�twy, 
op�tania, rytuały, praktyki, 
widzenia, magiczne/�wi�te 
przedmioty – to wszystko 
znalazłem w „Pielgrzymie”, a 
mogłem co� jeszcze prze-
oczy�. Sporo tego. Wła�nie – 
czy nie za du�o? Kolejna 
uwaga: skoro Coelho miał 
zosta� Mistrzem (gdyby si� 
odpowiednio zachował) bez 
znajomo�ci tych wszystkich 
u�ytecznych Praktyk, to ja 
nie wiem, co z niego byłby za 
po�ytek, skoro nawet z ich 
pomoc� ledwo sobie dawał 
rad�. Pod koniec drogi do 
Santiago de Compostella wy-
korzystuje wszystkie poznane 
Praktyki, aby si� odpr��y�, 
zebra� siły i my�li. Czego on 
si� uczył wcze�niej?  

Oj, jak ja nie lubi� 
czego� nie wiedzie�:-) . Ta-
jemne Bractwo RAM. W 
ksi��ce pojawia si� rozwini�-
cie skrótu, ale po łacinie. 
Dzi�ki Internetowi potwier-
dziłem swoje przypuszczenia, 
co do sensu wyrazów Re-
gnum Agnus Mundi – pano-
wanie, baranek, �wiat. Praw-
dopodobnie chodzi o „pano-
wanie Baranka nad �wiatem”. 
Wow, to jest dopiero motto.  
Ale, tak jak misja przedsi�-
biorstwa, powinno si� ono 
znajdowa� nie  

znajdowa� nie tylko na papie-
rze, ale i odzwierciedla� w 
czynie. Niestety, nie było mi 
dane dowiedzie� si� z lektury 
„Pielgrzyma”, czym konkret-
niej zajmowało si� Bractwo. 
Pokusiłem si� równie� o tłu-
maczenie oryginalnego tytu-
łu: „O diario de um mago”, 
co prawdopodobnie znaczy 
„Pami�tnik czarownika”. 
Wydaje mi si�, �e ten tytuł o 
niebo lepiej oddaje rzeczywi-
st� tre�� ksi��ki, która jest pi-
sana na wzór pami�tnika, 
bardziej dla samego autora 
ni� dla czytelnika. Niewiele 
wiadomo o bohaterze, o jego 
„normalnym” �yciu, wyja-
wione informacje o Bractwie 
pozostawiaj� jeszcze wi�cej 
pyta�, ni� oferuj� odpowie-
dzi. Nie jest to jednak wada 
ksi��ki, lecz kolejna z jej 
cech, która j� wyró�nia z po-
�ród wielu podobnych.  

„Pielgrzym” jest 
ksi��k� odmienn�, ciekaw�, 
nieco bajkow�, ale Tolkien 
równie� pisał „bajki”, a ich 
ekranizacjami zachwyca si� 
obecnie spora cz��� cywili-
zowanego �wiata. Mimo to, 
nie postawiłbym „Pielgrzy-
ma” w mojej biblioteczce ko-
ło ksi��ki „M��czyzna panem 
domu” :) czy  „Ba�ni” Ander-
sena lub braci Grimm. Nie 
powinno si� ksi��ki Coelho 
bra� dosłownie i literalnie 
odczytywa� zawartych w niej 
tre�ci, ale przesłanie i „duch” 
s� słuszne i bardzo pomocne.  
 
 

Karol 
 
 

s
ł
u
c
h
a
j

www.sar.pg.gda.pl
 

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

mnie g�� kopnie, je�eli wiem, 
do czego on miał słu�y� lub 
przynajmniej do czego Co-
elho u�ywał swojego starego 
miecza). No wła�nie, pojawia 
si� Miecz, Bractwo RAM, 
sekretne słowa, demony – ta-
jemniczo�� g�stnieje na ka�-
dym kroku. Cho� według au-
tora i zarazem głównego bo-
hatera, była to „droga zwy-
kłych ludzi”, to jak na mój 
gust spotyka si� tam wiele 
niezwykłych istot. Mistrz o 
mocy Maga, posiadaj�cy 
umiej�tno�� kontrolowania 
zjawisk przyrodniczych, se-
kretne rytuały, pasowania, 
inkantacje, praktyki … Mo�e 
na chwil� zatrzymamy si� na 
tych ostatnich. W ksi��ce 
znajdziemy do�� szczegóło-
we opisy poszczególnych 
Praktyk RAM. Nie wiem, czy 
kto� ju� próbował je wyko-
nywa�, ja sobie darowałem. 
Praktyki u�wiadamiaj� czy-
telnikowi zło�ono�� ludzkiej 
psychiki, jej gł�bi� i drzemi�-
c� tam pot�g�. Ale jest to si-
ła, nad któr� trzeba umie� 
panowa�. To jest �ywioł, któ-
ry tak samo ci��ko okiełzna� 
jak wiatr czy wod�. Kto tego 
nie potrafi, wyl�duje na ko-
zetce u psychoanalityka.  

W Praktykach jest 
sporo z medytacji, zarówno 
tych chrze�cija�skich, jak i 
New Age oraz technik dale-
kowschodnich. „Pielgrzym” 
jest jedyn� ksi��k� Paulo Co-
elho, któr� przeczytałem jak 
dot�d, ale dobrze poinfor-
mowane 	ródła (siostra „łyk-
n�ła” kilka innych pozycji, a 
„Alchemika” i „Pi�t� gór�” 
czytała a� trzy razy) twierdz�, 
�e autor do�� cz�sto odwołuje 
si� do chrze�cija�stwa, ko-
rzystaj�c wszak z jego zaso-
bów w do�� oryginalny spo-
sób. 

„Pielgrzym” jest 
nieco ezoteryczny, synkre-
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w�giel. Pod hasłem „obraz 
wart jest tysi�ca słów” czeka 
wszystkich nauka rysowania 
przecinaj�cych si� na wykre-
sie linii, liczb i symboli, a do 
tego umiej�tno�� wskazania 
przemian, gdzie powstaj�: 
cementyt, ferryt, perlit, au-
stenit czy ledeburyt. Mimo 
wszystko do przej�cia. 
 
���������	

Pisałem ju� kiedy� o ge�cie 
stukania si� w czoło przez 
studentów ZiE na widok ja-
kiego� przedmiotu technicz-
nego umieszczonego w grafi-
ku. Przy takim odruchu naj-
bardziej nara�a na trepanacj� 
czaszki my�l o mechanice. 
My�l, układaj�ca si� w lita-
ni�: 
My, t�po wpatrzeni w tablic� 
na wykładzie, gdzie dr Potul-
ski wyja�nia napr��enia przy 
skr�caniu wałka... 
My, stoj�cy z niewidomym 
wzrokiem przy tablicy na 
�wiczeniach, gdzie za nic nie 
chc� si� nam spotka� w po-
łowie belki (bez aluzji poli-
tycznych) momenty gn�ce... 
My, zazdro�nie patrz�cy na 
dwie osoby w grupie, które  
zaliczyły kolokwium... 
My, id�cy na egzamin pisem- 
 

ny z gar�ci� kolorowych fla-
mastrów maj�cych podnie�� 
nam ocen�... 
My, zaskoczeni dopuszcze-
niem do egzaminu ustnego, 
który zdaje na szcz��cie pra-
wie ka�dy... 
Dzi�kujemy, �e nie studiuje-
my na Wydziale Mechanicz-
nym! 
 
��
��	 ��
������	 ���
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Przedmiot jakby nie dla na-
szego wydziału. Pr�dzej dla 
absolwentów ETI, którzy, 
studiuj�c uzupełniaj�co na 
ZiE, chc� przypomnie� sobie 
stare, dobre czasy na po-
przednim wydziale. 
W programie mgr in�. Leszek 
Zi�ba umie�cił m.in. systemy 
ekspertowe (istniej�ce te� ja-
ko osobny przedmiot obo-
wi�zkowy na Zarz�dzaniu 
Organizacj� z innym prowa-
dz�cym), sieci neuronowe, 
logik� rozmyt� czy bazy wie-
dzy. Cz��ci� przedmiotu jest 
laboratorium, gdzie – wedle 
karty przedmiotu – projektuje 
si� system ekspertowy na po-
trzeby  
zarz�dzania. Nic wi�cej nie 
wiem, bo kumpel chodz�cy 
na ten przedmiot wła�nie ulo- 
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Przedmioty od 
� do � 
Przewodnik al-
fabetyczny  
cz. XII 
 
Przedmioty na M zapełniaj� 
ju� drugi z kolei numer „ga-
ZiEty”. Trzecia cz���, opisu-
j�ca mi�dzynarodowe sto-
sunki polityczne, mikroeko-
nomi� oraz modelowanie sy-
mulacyjne, uka�e si� ju� w 
nast�pnym numerze. 
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Przede wszystkim to metalo-
znawstwo, a miedzioznaw-
stwo w szczególno�ci. Zasłu-
ga to zainteresowa� prowa-
dz�cej, dr in�. Joanny Huci�-
skiej. Po drodze mijamy sta-
le, �eliwa i inne stopy. Led-
wie dwa słowa o kompozy-
tach. Zacz�tki wytrzymało�ci 
materiałów mamy przy meto-
dach pomiaru twardo�ci. Jest 
te� troch� o hartowaniu czy 
korozji. 
Prawdziwie jednak wa�ne s� 
wykresy równowagi fazowej, 
a szczególnie układu �elazo -
w�giel 

tnił si� z Gadu-Gadu i nie 
mam kogo spyta� o co� wi�-
cej. 
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… i warto�ciowania pracow-
ników. Je�eli si� nie myl�, 
przedmiot znikn�ł wraz z 
odej�ciem dra in�. Jacka Lip-
ca z Katedry In�ynierii Sys-
temów Produkcji. Je�li po-
dobny był do angloj�zyczne-
go odpowiednika (Job Evalu-
ation Methods), to nie ma po 
czym ociera� łez. 
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Przedmiot obieralny wykła-
dany przez dochodz�cego  
doktora z Wy�szej Szkoły 
Bankowej w Gda�sku. Zatem 
spó	nialscy po wpisy b�d� 
musieli si� pofatygowa� poza 
mury PG. 
Program obieralnych wykła-
dów i �wicze� obejmuje mi�-
dzynarodowy podział pracy, 
handel zagraniczny, systemy 
walutowe, integracj� gospo-
darcz� i wszystkie problemy 
ekonomiczne, jakie wi��e 
ze sob� globalizacja. 
c. d. n.  

CzAd 
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Mówisz bogacz, my-
�lisz snob. Mówisz zegar-
mistrz, my�lisz dokładno��. 
Mówisz klaun, my�lisz za-
bawa. O kimkolwiek nie 
mówisz, przypisujesz do nie-
go skojarzenia. Taki jest bo-
wiem tok my�lenia ludzkiego 
umysłu. Kiedy jednak nie 
u�ywamy własnych skrótów 
my�lowych, gdy wybieramy 
drog� utart� przez kogo�, kie-
rujemy si� stereotypami. 
Wkrada si� generalizowanie, 
wrzucanie wszystkich do jed-
nego worka, przypisywanie 
komu� etykietki: ty jeste� taki 
i owaki. 

Walka ze stereoty-
pami jest ci��ka i cz�sto nie 
przynosi oczekiwanych rezul-
tatów. Stereotypy maj� to do 
siebie, �e niektóre z nich 
trzeba potraktowa� z przy-
mru�eniem oka. Co wi�cej, 
stereotypy mo�na potwier-
dzi� lub zaprzeczy� im. War-
to dyskutowa� nad tym, sk�d 
si� wzi�ły i dlaczego utarły 
si� w naszej �wiadomo�ci. 
Dla wszystkich, którzy tego 
wła�nie pragn�, przedsta-
wiamy STUDENTA. A do-
kładniej: przedstawiamy 
współczesny wizerunek 
STUDENTA. Potraktuj to 
jako �ci�g�, bo po wst�pieniu 
w grono �aków, tak wła�nie 
b�dziesz kojarzony … 
 

Jak Ci� widz�, tak Ci� pisz�... 
... czyli porozmawiajmy o stereotypach 

 
 
1. Student, czyli wieczna 
impreza. S� dwa obozy rz�-
dz�ce. Ci którzy po zaj�ciach 
wracaj� do domów i zasiada-
j� do notatek (opcja ze słab-
n�cym poparciem) i tacy, 
którzy zanim pomy�l� o po-
wrocie do domu, ju� wiedz� 
gdzie i jak si� najlepiej tego 
dnia „zintegruj�”. My�lenie 
jest takie: jak nadejdzie od-
powiedni czas (czyt. sesja), to 
wtedy b�dzie pora na nauk�.  

Oba fronty zdaj� si� 
popiera� tzw. ludzie �rodka, 
czyli ci, którzy ł�cz� obie 
opcje. Uwa�aj� bowiem, �e 
nie ma porz�dnej nauki bez 
równie porz�dnej imprezy. 
Wszak nie na darmo niemal 
ka�de wi�ksze miasto w Pol-
sce raz do roku poddaje si� 
studentom. Rekordzi�ci w 
tym czasie mog� nie spa� 
nawet po kilka dni z rz�du. 
Wniosek: PRAWDA 
 

 
 

2. Student, czyli �ycie we-
dług zasady: Zaku�, Zda�, 
Zapomnie� (i niekiedy Za-
pi�). Na maturze zdajesz 
przedmioty, do których 
uczysz si� przez całe �ycie. 
W czasie ka�dej sesji zali-
czasz to, czego zdołałe� na-
uczy� si� przez ostatnie pół 
roku. W rezultacie wychodzi 
na to, �e ka�da sesja jest jak 
matura. I nie ma mocnych, 
kiedy egzamin goni egzamin. 
A najlepszy sposób, �eby po-
dej�� do tego kolejnego „naj-
gorszego zaliczenia tej sesji”, 
to zapomnie� o poprzednim. 
Wniosek: PRAWDA 
 
3. Student, czyli �ycie w 
akademikach kluczem do 
szcz��cia. Czego� nie wiesz 
lub nie pami�tasz z zaj��? W 
pokoju obok mieszka kto�, 
kto na pewno wie. Nie masz 
notatek? Kto� w DS ma je na 
100%. Chcesz zna� pewniaki 
na jutrzejszy egzamin? Spo-
kojnie, ma je starszy o rok 
kolega, ten pi�tro wy�ej. 
Chcesz kupi� cokolwiek? W 
ka�dym DS znajdzie si� paru 
takich, co maj� akurat to „na 
zbyciu”. Chcesz spontanicz-
nej imprezy, po której nie 
musisz wraca� po nocach do 
domu? Nic prostszego: im-
preza w DS. Pomijaj�c 

wszelkie niewygody miesz-
kania w ciasnych pokojach z 
lud	mi, którzy maj� zdecy-
dowanie inny pogl�d na �wiat 
ni� Ty, to i tak: 
Wniosek: PRAWDA 
 
4. Student, czyli wykształ-
cony obywatel. Studia to 
droga do wiedzy i stopni na-
ukowych, czyli do wykształ-
cenia. To tu de facto zaczyna 
si� prawdziwa kariera na-
ukowa. No chyba, �e kto� 
wiedz� wyssał z mlekiem 
matki (co w skrajnych przy-
padkach mo�e by� prawdo-
podobne). 

Na wykształcenie 
trzeba jednak pracowa�. I tu 
dwa warianty odpowiedzi. 
Dla tych, którzy uwa�aj�, �e 
sam tytuł magistra przed na-
zwiskiem �wiadczy jedno-
znacznie o wysokim pozio-
mie wykształcenia: 
Wniosek: PRAWDA 

Dla tych, którzy 
twierdz�, �e MGR to po pro-
stu dodatkowe literki przed 
nazwiskiem, a tak na prawd� 
liczy si� wiedza praktyczna: 
Wniosek: MIT 
 
Koniec cz��ci pierwszej - 
drugi odcinek w przyszłym 
miesi�cu. 
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Dzie� ten był szcze-
gólny i wyj�tkowy, wszak 
zdarza si� tylko raz na 100 
lat. Napi�cie w powietrzu 
wyczuwało si� z daleka. Ju� 
wchodz�c Złot� Bram� wida� 
było, �e co� si� �wi�ci. 
Wsz�dzie naokoło kr�cili si� 
osobnicy ubrani w niebiesko 
– �ółte stroje. Zjawisko 
dziwne, acz mo�e nie do 
ko�ca nowe. Dla przeci�tne-
go zjadacza chleba co� nad-
zwyczajnego. Wszystko to 
jednak znajdywało swoje lo-
giczne uzasadnienie, kiedy 

giczne uzasadnienie, kiedy 
tylko dochodziło si� w miej-
sce tego dnia najwa�niejsze: 
Filharmonia na Ołowiance. 
Szum, rozgardiasz, bieganina, 
niepokój, wyczekiwanie. Ca-
ło�� w jednym miejscu sku-
pione w głowach, na twa-
rzach i w gestach wszystkich, 
którzy byli odpowiedzialni za 
przygotowanie uroczysto�ci.  

Na pierwszy rzut 
oka mogłoby si� wydawa�, �e 
panuje tam wszechobecny 
chaos. Wszystko dlatego, �e 
budynek, w którym to wiel-
kie wydarzenie miało miejsce 
był (i pewnie nadal jest) po 
prostu w stanie surowym. 
Gołe �ciany, posadzki. Aran-
�acja wn�trza wr�cz jak w 

�acja wn�trza wr�cz jak w 
bunkrze czy schronie – wokół 
tylko beton. Myli si� jednak 
ten, kto s�dzi, �e tak surowe 
warunki mogłyby przy�mi� 
rang� tej chwili, jak�e wa�nej 
dla Uczelni. 

Go�cie zacz�li si� 
zje�d�a�, zajmowa� swoje 
miejsca. Co poniektóre oso-
bisto�ci udzielały ostatnich 
wywiadów. Czekali�my na 
tych najwa�niejszych. Min�ła 
godzina 12.00 … Zacz�li�my 
powoli si� niecierpliwi�. Go-
dzina 12.30 … Kto� rzucił 
hasło: „Wła�nie wyl�dował 
na lotnisku!”. Plotka ta roz-
niosła si� z pr�dko�ci� wprost 
nad�wietln�. Ale nie zmieniło 

  
 
to faktu, �e czeka� było trze-
ba. Sił� rzeczy sprawa si� 
przeci�gała. Spó	nionym, 
najwa�niejszym go�ciem 
okazał si� Pan prezydent 
Aleksander Kwa�niewski. I 
tak czekali�my i czekali�my... 

 

(c.d. na str. 8.) 
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maj�cych miejsce tu� przed 
godzin� 12:00. Wielka krz�-
tanina, ostatnie poprawki 
makija�u (
) i muszek (�), 
oczekiwanie przyjazdu VI-
Pów i ustawianie si� na spe-
cjalnym balkonie. Rozgl�-
damy si� dookoła – wsz�dzie 
pełno niebiesko-�ółtych 
członków grupy STAFF �. 
Na wej�cie �piewali�my 
„Hallelujah” z „Mesjasza”, 
nast�pnie Hymn Pa�stwowy, 
„Gaudeamus” jako „prze-
rywnik”, a na koniec „Gaude 
Mater”. „W mi�dzyczasie” 
swoje przemówienia wygło-
sili zaproszeni go�cie. 
   

 
 
Przemawiali równie� uhono-
rowani tytułem honoris causa 
PG – prof. Lech Kobyli�ski i 
prof. Leon Kieres. Odbyła 
si� tak�e immatrykulacja 20. 
najlepszych studentów I roku  
(uzyskali oni maksymaln� 
ilo�� punktów w konkursie 
�wiadectw). Uraczono nas 
kilkoma faktami z historii 
PG i nawi�zuj�c� do tego 
tematu projekcj� filmow�.  

W czasie wcze�niej 
wspomnianych przemówie� 
mo�na było si� bli�ej przyj-
rze� obecnym znakomito-
�ciom. W wi�kszo�ci po le-
wej stronie siedzieli przed-
stawiciele uczelni pa�stw eu-
ropejskich w kolorowych 
„pirogach”, „ła�cuchach”, 
„gronostajach” i powłóczys-
tych szatach. Prawa strona 
„widowni” była bardziej sza-
ro-bura. Po zako�czeniu tej 
uroczysto�ci chórzy�ci dosta-
li 2 godziny wolnego. Roz-
dzielili�my si� – cz��� zosta-
ła na bankiecie, a reszta ru-
szyła na miasto. Chwila od-
poczynku dobrze nam zrobi-
ła i pozwoliła nabra� sił do 
dalszego �piewania. Czas 
szybko zleciał i ani si� obej-
rzeli�my a ju� musieli�my 
wraca� do Filharmonii. Na-
st�pnie odbyło si� tzw. roz-
�piewanie i ju� mogli�my si� 
uda� na nasze z góry upa-
trzone pozycje na balkonie. 
Jak inauguracja, tak i koncert 
odbył si� z małym opó	nie-
niem. Jednak kiedy ju� usły-
szałam pierwsze tony „Car-
miny”, dałam si� ponie�� 
znanej mi melodii. Wszystko 
przestało dla mnie istnie� … 
Wła�ciwie, to kilka ostatnich 
zda� nie oddaje w pełni at-
mosfery tamtego wieczoru – 
trzeba było 

tytułu i godno�ci. Drugi z 
profesorów to Lech Kobyli�-
ski. Znany głównie studen-
tom WOiO jako specjalista 
od wielu zagadnie� okr�to-
wych. Dla niektórych mo�e 
wydawa� si� to dziwne b�d	 
�mieszne, ale prawdopodob-
nie gdyby nie prof. Kobyli�-
ski, nie byłoby równie� ze-
społu Blenders (znanego 
chocia�by z takich piosenek 
jak „Owca” czy „Ci�gnik”).  
Otó� filarem zespołu jest 
Szymon, syn tego� profeso-
ra!  

Punktem kulmina-
cyjnym stało si� odczytanie 
po łacinie aktu nadania dok-
toratu. Cało�ci dopełniła 
pie�� „Gaudeamus Igitur” w 
wykonaniu chóru i przemó-
wienia obydwu profesorów. 
Emocje, duma, owacje.  
Wszystko w tej jednym, uro-
czystym momencie. 
 

Nadawanie godno-
�ci doktora honoris causa za-
pada w pami��. Nie tylko 
profesorom, którzy odebrali 
ten zaszczytny tytuł, ale te� 
tym, którzy przygl�dali si� 
ceremonii. Mo�e przez pod-
niosło�� chwili, mo�e przez 
wzruszenie samych uhono-
rowanych. Na pewno przez 
to, �e działo si� to w tak wy-
j�tkowym dniu jak inaugura-
cja roku jubileuszowego na 
PG.  

 
Smutn� refleksj� te-

go niech b�dzie tylko to, co 
zobaczyłam par� dni pó	niej. 
Na plakatach inauguracji 
przyklejono kartki z napisem 
„tylko dlaczego bez studen-
tów?”. Pomy�lałam wtedy: 
prawda i szkoda. 
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Przez ten czas niemal ka�dy z 
około 1000 osób zd��ył kilka 
razy przej�� przez specjalne 
bramki obstawione przez ro-
słych panów z Biura Ochrony 
Rz�du, którzy skrz�tnie prze-
szukiwali ka�d� kiesze� i 
ka�d� damsk� torebk� w po-
szukiwaniu arsenału poten-
cjalnego zamachowca. 

W ko�cu prawie 
wszyscy spó	nieni przybyli, 
zapełniły si� miejsca. Chór 
zacz�ł �piewa�. W uroczy-
stym orszaku na sal� wszedł 
Senat Politechniki Gda�skiej 
oraz rektorzy innych wy�-
szych uczelni z całej Polski. 
Chwila podniosła, wyj�tko-
wa. Chwila taka, w której 
czuje si� mrowienie na ple-
cach. Mo�e to oddech historii 
i tradycji naszej dostojnej 
Alma Mater …  

O dziwo przemó-
wienia nie wydały si� przy-
długie. Nawet je�li słyszało 
si� rzeczy oczywiste. W mi�-
dzyczasie zd��yli�my zoba-
czy� prezentacj� multime-
dialn� o PG, usłysze� podzi�-
kowania, słowa uznania i 
pro�b� o wybaczenie za 
spó	nienie z ust samego pre-
zydenta: „… moja wina, moja 
wina, moja bardzo wielka 
wina …”. Po cz��ci z prze-
mówieniami nadszedł mo-
ment najwa�niejszy całej 
uroczysto�ci: nadanie tytułów 
doktora honoris causa. Za-
szczytu tego dost�piło dwóch 
zacnych profesorów. I tu 
dwie ciekawostki. Prof. Leon 
Kieres jest pierwszym przed-
stawicielem nauk humani-
stycznych, którego Politech-
nika Gda�ska – uczelnia 
techniczna – uhonorowała 
nadaniem tego zaszczytnego 
e 
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06.10.2004 – na po-
zór zwykła data, ale nie dla 
studentów i kadry dydaktycz-
nej Politechniki Gda�skiej. 
Otó� tego dnia odbyła si� 
uroczysta inauguracja jubile-
uszowego roku akademickie-
go 2004/2005 na gda�skiej 
Ołowiance. Z okazji 100-
lecia politechniki w Gda�sku 
i 60-lecia PG na ten wyj�t-
kowy dzie� zostały przewi-
dziana pewne atrakcje (m. in. 
dzie� rektorski dla studentów 
niezaanga�owanych w przy-
gotowania do uroczysto�ci). 
A jaki był mój wkład w t� 
imprez�? Podpowiem Wam – 
to co� dla duszy. Nie domy-
�lacie si�? Chodzi „oczywi-
�cie” o muzyk�.  

Od ponad miesi�ca 
zasilam szeregi chóru naszej 
szacownej uczelni. Przez ten 
czas uczyli�my si� dzieła 
Carla Orffa „Carmina Bura-
na”, które wykonywali�my na 
wieczornej uroczysto�ci wraz 
z chórem UG, AMG, Miesz-
czan Gda�skich i Mi�dzysz-
kolnym Chórem Młodzie�o-
wym „Scherzi Musicali”. 
Wró�my jednak do wydarze� 
maj�cych miejsce tu�  

trzeba było tam by� i prze�y� 
samemu. Kiedy było ju� po 
wszystkim, nie my�lałam o 
niczym innym jak zdj�cie 
szpilek i „super kreacji” oraz 
o ciepłej k�pieli. 

Wracaj�c do domu 
ze znajomymi dzielili�my si� 
swoimi spostrze�eniami i 
opiniami odno�nie wyst�pu. 
Chwil� pó	niej, gdy przecho-
dzili�my koło Motławy niebo 
roz�wietliły fajerwerki. To 
było wspaniałe uwie�czenie 
obchodów jubileuszu i sygnał 
dla nas, �e to ju� jest koniec 
tego pracowitego dnia. Mimo 
�e min�ł ju� ponad tydzie� od 
tamtego czasu w ka�dej 
chwili relaksu melodia i sło-
wa „Carminy” na nowo we 
mnie o�ywaj�. PASJA - to 
wspaniałe uczucie i mam na-
dziej�, �e ka�dy z Was kiedy� 
tego do�wiadczy.  
 

Ka�ka, 
Chór PG 
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Wakacyjna podró� 
do Stanów Zjednoczonych 
niesie ze sob� wiele korzy�ci 
– poznamy inny kraj, zwie-
dzimy ciekawe miejsca, spo-
tkamy wielu młodych ludzi, 
podszkolimy nasz j�zyk an-
gielski, no i oczywi�cie za-
robimy dolarki $$$  :-) 
 

 
 

Słysz�c takie za-
pewnienia dotycz�ce wyjaz-
du, nie wahałam si� ani chwi-
li, miałam wizj� prze�ycia 
wspaniałej przygody i zdoby-
cia nowych do�wiadcze�. 
Równie� do tego samego za-
ch�całam wszystkich moich 
znajomych. Pewien kolega i 
kole�anka zdecydowali si� mi 
towarzyszy�. I wszystko 
pi�knie si� układało, lecz na-
suwało si� pytanie i strach: co 
b�dzie je�li nie zd��� zda� 
sesyjnych egzaminów przed 
wylotem (11 czerwca)? A 
odpowiedz była prosta: zdam 
w sesji wrze�niowej - b�d� 
mnie podtrzymywały na du-
chu hasła: „Raz si� �yje” i 
„Do odwa�nych �wiat nale-
�y”. Wi�c ju� w lutym zło�y-
li�my dokumenty, spakowali-
�my walizki i nie było mowy 
o odwrocie �. 

 
Start samolotu pa-

mi�tam do dzi�, szczególnie 
nieprzyjemne zmiany w 
przewodzie pokarmowym 
oraz nagłe skoki ci�nienia w 
uszach. Niemniej jednak, po-
cz�tkowe niedogodno�ci od-
chodziły w zapomienie w ob-

liczu miłej obsługi i opieki 
francuskich stewardes z linii 
lotniczych Air France. 
Wszystko wracało do normy, 
gdy samolot znalazł si� w 
chmurach i wyrównywał lot. 
W chwil� potem pokład za-
mienił si� w prawdziwy bu-
fet. Ka�dy z pasa�erów miał 
prawo wyboru dania obiado-
wego: ryba lub pieczona wie-
przowina, sałatka z ry�em, 
kurczakiem i warzywami, 
ciasto, napój lub wino - 
wszystko za „free”.  Była 
tak�e mo�liwo�� obejrzenia 
programu telewizyjnego lub 
filmu (np. ”First date”), a je-
�li kto� był zm�czony to 
mógł po prostu odpoczywa� 
lub spa�, przykrywaj�c si� 
jednym z rozdawanych wcze-
�niej koców. Mile sp�dzony 
czas bardzo szybko mijał. 
Istotnym elementem tej po-
dró�y była równie� zmiana 
czasu z europejskiego na 
ameryka�ski (minus 6 go-
dzin) i tak po około 12 go-
dzinach wyl�dowali�my na 
lotnisku John’a F. Kenne-
dy’ego w Nowym Jorku. 
Mo�na powiedzie�, �e od tej 
chwili zacz�ła si� prawdziwa 
przygoda. 
 

Naszym miejscem 
pracy był du�y market Food 
Lion. Aby do niego dotrze� 
trzeba było pojecha� autoka-
rem z Port Autornity Bus 
Terminal do Bethany Beach, 
a nast�pnie okazj� dosta� si� 
do miasteczka Millville, w 
którym czekała na nas praca. 
Ze znalezieniem lokum nie 
mieli�my problemu, gdy� pa-
ni menad�er sklepu podała 
nam adres dobrej kwatery, 
która bardzo przypadła nam 
do gustu ($60 na tydzie� ze 
wszelkimi wygodami) . 
 

Poznali�my wspa-
niałych, uczciwych ludzi, 
którzy pomagali nam, m. in. 
po�yczyli rowery na okres 3 
miesi�cy, a w razie potrzeby 
podwozili nas wsz�dzie. Byli 
wobec nas przyja	nie nasta-
wieni, chcieli rozmawia� na 
ró�ne tematy (co było dla nas 
�wietn� okazj� do nauki j�-
zyka). Codziennie pytali, jak 
si� czujemy,  jak sp�dzamy 
czas czas, czy czego� nam 
potrzeba 

potrzeba itp.. Ta serdeczno�� 
wynikała te� z faktu, �e sporo 
ludzi w tym Stanie (Delaware 
– przyp. red.) miała pocho-
dzenie polskie. Lubili po-
znawa� nasz j�zyk, uczyli-
�my ich prostych słówek 
„dzie� dobry”, „do widze-
nia”, „dzi�kuj�”, „prosz�” itp. 
co było frajd� równie� dla 
nas. 

 
Pogoda dopisywała 

cały czas, było bardzo gor�-
co, czasem lepiej było nie 
wychodzi� z pomieszczenia 
(oczywi�cie klimatyzowane-
go).  Niekiedy popołudniami 
korzystali�my z darmowego 
basenu.  Uwielbiałam space-
ry, podczas których podzi-
wiałam pi�kne widoki, nad-
zwyczajn� ziele� oraz ogól-
nie cał� egzotyczn�  przyro-
d�. Te wycieczki zrobiły na 
mnie ogromne wra�enie. Nie 
spotkałam spaceruj�cych 
Amerykanów - oni nigdy te-
go nie robi�, s� po prostu 
zbyt leniwi. Maj� du�e samo-
chody i tylko nimi si� poru-
szaj� - nawet do pobliskiego 
sklepu (big people-big cars). 
Rowerami je	dzili tylko przy-
jezdni zarobkowicze, tacy jak 
my �. 
 

Aby troch� zarobi�  
(w tym mie� na zwrot kasy 
„wyło�onej” na wyjazd oraz 
na zaspokojenie potrzeb 
„wy�szego rz�du”) nale�y 
podj�� si� dodatkowych prac. 
W Stanie Delaware le�ały 
one w zasi�gu r�ki, aby je 
zdoby� wystarczyło rozejrze� 
si� wokół siebie, ładnie wy-
gl�da�, porozmawia� inteli-
gentnie z pracodawc� i wy-
pełni� formularz aplikacyjny. 
Warunkiem podj�cia pracy 
jest dokument z numerem 
Social Security (w USA sta-
nowi odpowiednik polskiego 
numeru PESEL, numeru do-
wodu osobistego, a nawet 
numeru NIP). Biuro organi-
zuj�ce wyjazd przesłało nam 
ten numer, na podstawie 
wcze�niej wypełnionych 
przez nas dokumentów (IAP-
66/DS.-2019, wiza J-1). Pra-
ce nie s� trudne, chocia� cza-
sami s� te� propozycje do�� 
odpowiedzialne np. obsługa 
ameryka�skiej kasy w mar-
kecie (gdzie pracowałam), 

kecie (gdzie pracowałam), 
obsługa klienta na dziale mi�-
snym albo w kelnerstwie, 
gdzie wymagana jest bardzo 
dobra znajomo�� j�zyka an-
gielskiego. Moim zdaniem 
najkorzystniej jest znale	� za-
trudnienie jako pomoc w 
kuchni, bo wy�ywienie daj� 
za darmo i  mo�na na nim 
naprawd� wiele zaoszcz�dzi�. 
 

Dla wyje�d�aj�cych 
tam po raz pierwszy radziła-
bym załatwia� wyjazd przy 
pomocy firm po�rednicz�-
cych, dlatego, �e w innych 
przypadkach mogłoby to by� 
do�� ryzykowne – z dala od 
rodziny, znajomych i bez 
�adnych kontaktów. Kolejne 
wyjazdy w to samo miejsce 
s� ju� łatwiejsze. Korzystamy 
ze zdobytego wcze�niej do-
�wiadczenia i znajomo�ci. 
Znamy te� zakres pracy i ła-
twiej jest si� porozumie�. 
Najci��ej było jednak tym, 
którzy t�sknili za domem. 
 

Bo�ena B. 
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Rozpoczyna si� pi�ta edycja ogólnopolskiego konkursu Young Project Mana-
gement Program, działaj�cego pod patronatem Stowarzyszenia Project Mana-
gement Polska. Tak�e w tym roku Mi�dzywydziałowe Koło Naukowe Project 
Management bierze udział w organizacji tego wielkiego wydarzenia. Je�eli 
masz ochot� pomóc - zapraszamy. Nie wymagamy do�wiadczenia ani dobrych 
ocen :) Wystarcz� ch�ci i wytrwało��. Pod adresem mailowym wojtek@ny.pl 
dowiesz si� jak zosta� członkiem zespołu YPMP. Ruszamy 24. pa	dziernika.  
  

Wojtek Matłosz, 
Koordynator 5 edycji YPMP 

 

 
 
 
 
Mi�dzynarodowe 
seminarium  
NetVision 4 
 

W tym roku na se-
minarium pojawiły si� cztery 
�cie�ki tematyczne: Project 
Management, .Technologie 
Otwartych Umysłów, 
(Nie)bezpiecze�stwo w sieci, 
Cyfrowa rozrywka. Patronat 
nad seminarium, obok Jana 
Krzysztofa Bieleckiego, czy 
rektora Politechniki Gda�-
skiej Janusza Rachonia, ob-
j�ł prezes SPMP Stanisław 
Sroka. �cie�ka Project Ma-
nagement rozpocz�ła si� 
pierwszego dnia seminarium 
tu� po wykładzie inaugura-
cyjnym Jana Krzysztofa Bie-
leckiego.  

Pierwszym prelegen-
tem był prezes Stanisław 
Sroka. Zaprezentował on 
najwa�niejsze fakty histo-
ryczne i dokonania firmy 
Transsystem, kierunki rozwo-
ju Project Management oraz 
now� struktur� i cele SPMP. 
Tu� po nim, Natalia Wi-
�niow- 

Prezydentem projektu NetVision 5 został Paweł Si-
wek (pawelsiwek@tenbit.pl). Prosimy wszystkich 
ch�tnych o zgłaszanie si� do niego. Do momentu 
zamkni�cia tego numeru wolny był  m. in. etat grafi-
ka komputerowego i managera szkole� oraz warszta-
tów, które b�d� towarzyszy� wiosennej konferencji.  
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�niowska, koordynator kon-
kursu Young Project Mana-
gement Polska, przedstawiła 
program studentom, aby na-
st�pnie prowadzi� rozmowy z 
przedstawicielami firm, na-
mawiaj�c ich do fundowania 
studentom praktyk w charak-
terze project managera.  

Kolejne wyst�pienie 
dotyczyło metodologii pro-
jektowej firmy Accenture 
przy wdra�aniu systemów in-
formatycznych. W bardzo 
przyst�pny sposób zaprezen-
tował j� przedstawiciel firmy 
– Dariusz Stolarczyk. Na-
st�pnie odbył si� wykład by-
łego prezydenta IPMA, Mor-
tena Fangela, który prezen-
tował studentom sposoby 
rozpoczynania projektów i 
sugerował, które z nich mog� 
mie� najwi�kszy wpływ na 
ko�cowy sukces projektu. 
Wspaniały kontakt z publicz-
no�ci� Mortena Fangela spo-
wodował, �e otrzymał on 
ogromne brawa. Z kolei 
przedstawiciele firmy She-
pherd Institute – Robert 
Bzd�ga i Krzysztof Łuka 
zaprezentowali inkrementalne 
podej�cie do zarz�dzania pro-
jektami. Dzi�ki bardzo do-
bremu przygotowaniu pre-
zen- 

zentacji udało si� im zade-
monstrowa� owo podej�cie w 
sposób bardzo przyst�pny i 
zrozumiały dla uczestników 
seminarium.  

Ostatnim prelegen-
tem był Jerzy Grze�ka. 
Przedstawił on swoje spoj-
rzenie na projekty realizowa-
ne w samorz�dach terytorial-
nych w aspekcie przyst�pie-
nia Polski do Unii Europej-
skiej. Pomimo pó	nej ju� po-
ry i przekroczenia zakłada-
nych ram czasowych dla 
owej prelekcji, publiczno�� 
raz po raz wybuchała �mie-
chem podsumowuj�c trafne 
spostrze�enia i aluzje prowa-
dz�cego do obecnej biurokra-
cji panuj�cej w polskich 
urz�dach. Cała prelekcja za-
ko�czyła si� prezentacj� 
przez Jerzego Grze�k� histo-
rii o słoniu i �lepcach. Pomi-
mo jej groteskowo�ci, okaza-
ła si� ona najwi�kszym hitem 
�cie�ki. Zawierała bardzo 
cenne wskazówki dla project 
managerów pod k�tem rozu-
mienia celów projektu przez 
cz 

członków dru�yny projekto-
wej.  

Podsumowuj�c cie�-
k� Project Management se-
minarium NetVision 4 mog� 
z cał� pewno�ci� stwierdzi�, 
�e została ona przyj�ta bar-
dzo entuzjastycznie przez 
uczestników seminarium. 
Ka�dy wykład był poprowa-
dzony bardzo starannie i za-
wierał cenne informacje dla 
studentów chc�cych zosta� 
project managerami. W pó	-
niejszym podsumowaniu an-
kiet uczestników, okazało si�, 
�e wielu z nich uznało t� 
�cie�k� za najlepszy punkt 
seminarium. Pokazuje to, jak 
popularn� staje si� tematyka 
zarz�dzania projektami i jak 
du�a jest potrzeba przekazy-
wania wiedzy praktycznej 
studentom, którzy wi��� swo-
j� przyszło�� z zawodem pro-
ject managera. 
 

Wojtek Matłosz, 
prezydent �cie�ki Project 

Management na seminarium 
NetVision IV 
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Droga Pani X! 
 

Zacz�ło si� bardzo niewinnie. Kichn�łam raz. Potem pami�tam 
niewielki ból głowy no i mo�e kiedy� tam niedługi dreszcz zimna. I co? 
I si� stało. Do mojej torebki musiały powróci� tabuny chusteczek, do 
apteczki polopiryna, a do jadłospisu czosnek. Wszystko było jasne. Ka-
tar jak nic. I to ten w najgorszej postaci. Kiedy z człowiekiem jest co� 
nie tak, szuka jemu podobnych, którzy dowodziliby tego, �e nie jest wy-
j�tkiem. No i okazało si�, �e co druga osoba wokół kichała, kaszlała itp. 
Ale ja sobie tego nie wymy�liłam! Tak było naprawd� … Czy jeste�my 
a� tak słabi? Czy nasze organizmy przyzwyczaiły si� ju� do ciepłego 
tak bardzo, �e par� (mro	nych) dni wystarczy, �eby połowa populacji 
pochowała nosy w chusteczkach? Precz z katarem! 
 

AniaT 

 

Stopka redakcyjna, czyli kto tym wszystkim kr�ci: 
Prowadzenie: Karol Bła�ewicz 
Współpraca: Anna Tomczyk, Adam Czarnecki, pracuj.pl, Bo�ena Byczkowska, Magdalena Kotynia, 
Wojciech Matłosz, Katarzyna Bła�ewicz.   
 
Kontakt:  karol_blazewicz@o2.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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Sto lat, sto lat!!! 
 

Tak �piewali studenci, którzy obchodzili 
trzecie ju� urodzinki ESN-u oraz pierwsze BEST-
u. W nowo odbudowanej Kwadratowej 13. pa	-
dziernika odbyła si� urodzinowa impreza organi-
zacji studenckich. Tego wieczoru zanikły wszel-
kie bariery dziel�ce nas i studentów zagranicz-
nych. Zabawa była przednia. Głównymi atrak-
cjami były pokaz mody młodzie�owej House oraz 
wyst�p grupy tanecznej w gor�cych rytmach sal-
sy. Wszystko zapiecz�towane było lampeczk� 
szampana i ogromnym pyszniutkim torcikiem. 

 
Miejmy nadziej�, �e nast�pne urodzinki 

b�d� podobne do tegorocznych. 
 

Magdalena 
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I jeszcze meteorologiczno - ekonomiczna prognoza pogody na kilka najbli�szych tygodni: b�dzie lało albo 
wiało w zale�no�ci od tego, czy ceny wosku do zniczy wzrosn� o wi�cej ni� 2 zł. na kilogramie, czy nie. Na 
Narodowe �wi�to Niepodległo�ci (11. listopada) tradycyjnie ju� zaplanowano ulewne deszcze poł�czone z 
gradobiciem w stosunku Pareto (na korzy�� gradu). 

 


