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Rusza Kwadratowa! 
4. listopada, po dwóch latach przerwy rusza Klub Kwadratowa. Budynek, 
jak i wn�trze Klubu zostało całkowicie zmodernizowane, co nadało jemu 
nowy charakter. Imprez� inauguracyjn� b�dzie koncert T-Love. Pocz�tek 
imprezy godz. 19.00 (koncert godz. 21.00). 
Bilety: 
8 zł. - dla studenta z wa�n� legitymacj� studenck�, 
15 zł. - dla pełnoletniej osoby towarzysz�cej studenta, 
3 zł. - po zako�czeniu koncertu (na imprez� studenck�) - dla studenta z wa�-
n� legitymacj� studenck�, 
10 zł - dla pełnoletniej osoby towarzysz�cej studenta. 
Dla posiadaczy karty EURO<26 zni�ka o warto�ci 2 złotych od obowi�zuj�-
cych cen.  
Otwarcie Klubu współorganizuje Samorz�d Studentów Politechniki Gda�-
skiej. 

AniaT 
 

Poszukujemy osób ch�tnych do pracy w Komisji ds. Kultury 
 

Komisja ds. Kultury b�dzie zajmowa� si� organizowaniem imprez 
kulturalnych odbywaj�cych si� na terenie Politechniki Gda�skiej np. Neptu-
naliów. Najwi�kszym wyzwaniem stoj�cym obecnie przed komisj� b�dzie 
nowa inicjatywa Samorz�du Studentów pod nazw� „100 imprez na 100-lecie 
Politechniki Gda�skiej”. Poszukujemy osób maj�cych siln� motywacj� i za-
pał do pracy.  
Ch�tni proszeni s� o kontakt: kammcia@pg.gda.pl  
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Znajd� prac� z 
„Pracodawcami” 

Informacje o 
3000 wakatów w ponad 
200 najwi�kszych fir-
mach mo�na znale�� w 
przewodniku „Praco-
dawcy 2004/2005”. Do 
ko�ca listopada publika-
cj� otrzymaj� studenci w 
wi�kszo�ci wy�szych 
uczelni w Polsce.  

 
Tegoroczna, pi�ta 

ju� edycja przewodnika „Pra-
codawcy” – podobnie jak po-
przednie - przeznaczona jest 
dla poszukuj�cych zatrudnie-
nia studentów i absolwentów 
uczelni wy�szych.  

– „Pracodawcy” b�-
d� towarzyszy� w całym pro-
cesie poszukiwania pracy. 
Najpierw czytelnik wybierze 
bran��, z któr� chce si� zwi�-
za�, pozna jej charakterysty-
k�, przeczyta wywiad z kim�, 
kto odniósł w niej sukces. 
Nast�pnie b�dzie mógł wy-
bra� interesuj�cego praco-
dawc� z danej bran�y i do-
wiedzie� si�, o jakie stanowi-
sko mo�e si� ubiega� i jak na 
nie aplikowa� – mówi Maciej 
Noga z Communication Part-
ners, firmy wydaj�cej prze-
wodnik. – Je�li student wy-
brał ju� firm�, ale nadal waha 
si�, jak sformułowa� dobry 
�yciorys albo czego spodzie-
wa� si� w czasie rekrutacji, 
przewodnik rozwi��e i te 
problemy.  

Publikacja została 
podzielona na kilka cz��ci: 
pierwsz� stanowi poradnik, 
zło�ony z artykułów dotycz�-
cych m.in. pisania �yciorysu i 
listu motywacyjnego, sposo-
bów szukania pracy, as-
sessment center i rozmowy 
kwalifikacyjnej czy negocja-
cji pensji. Kolejna cz��� to 
zbiór artykułów na temat 
mo�liwo�ci podj�cia studiów 
i znalezienia pracy w Unii 
Europejskiej.  

Trzecia cz��� prze-
wodnika to profile praco-
dawców, czyli prezentacje 
firm, które co roku zatrud-
niaj� absolwentów uczelni 
wy�szych. Ostatnia – i za-
razem najobszerniejsza – 
cz��� to charakterystyka 16 
bran� i zawodów wraz z 
baz� firm zatrudniaj�cych 
absolwentów. Zawiera ona 
szczegółowy opis wymaga� 
wobec kandydatów, ofero-
wanych stanowisk, sposo-
bów aplikacji oraz dane te-
leadresowe.  

– Wiele spo�ród 
ponad 200 prezentowanych 
w przewodniku firm ujaw-
nia, jakie wynagrodzenie 
oferuje zatrudnionym zaraz 
po studiach absolwentom – 
dodaje Maciej Noga. – 
Dzi�ki temu czytelnik zdo-
b�dzie pewne rozeznanie na 
rynku i b�dzie wiedział, ja-
k� pensj� negocjowa� z 
przyszłym pracodawc�.  

Przewodnik b�dzie 
za darmo rozprowadzany na 
najwi�kszych uczelniach w 
kraju. Zainteresowani znaj-
d� go w Biurach Karier 
oraz w siedzibach AIESEC-
u, BEST-u i Elsy.  

 

 
 
Przewodnik „Pra-

codawcy” został wydany 
przez firm� Communica-
tion Partners, wydawc� 
przewodników: „Bran�a 
Farmaceutyczna i Me-
dyczna”, „Finanse i ban-
kowo��”, „Praktyki”, 
„Przewodnik podyplo-
mowy” oraz wła�ciciela 
portali: Pracuj.pl, 
Edu.pracuj.pl i Edulan-
dia.pl.  
 
 

warto spróbowa�, co?”.  
Có�, warto nie war-

to, wiadomo jak jest ze stu-
dentami – zawsze zostawiaj� 
wszystko na ostatni� chwil�, 
wi�c pewnie na godzin� 
przed upływem terminu spły-
n� tony aplikacji. To na pew-
no nie takie łatwe, jak si� 
wydaje. I mój sceptycyzm 
wygrałby po raz kolejny, 
gdyby nie Kamil, kolega z 
roku. Na szcz��cie jest wi�k-
szym optymist� ni� ja i nie 
dopatruje si� we wszystkim 
próby zamydlenia ludziom 
oczu. Bez najmniejszych 
w�tpliwo�ci mog� powie-
dzie�, �e moje stypendium to 
jego zasługa: „Daj spokój, 
dlaczego masz nie spróbo-
wa�? Przecie� napisanie eseju 
o sobie i swoich marzeniach 
to �adne wielkie po�wi�cenie. 
Dwa wieczory i gotowe. Nic 
nie tracisz, a jak si� uda … 
Tylko pomy�l – tyle forsy, 
wreszcie b�d� miał na desk� 
windsurfingow�! No i jeszcze 
GE  - na pewno nie robi� tego 
tylko charytatywnie, my�lisz, 
�e po trzech latach płacenia 
ze Twoje szkolenia nie b�d� 
chcieli, �eby� dla nich pra-
cowała?” Tak, m�dry czło-
wiek z tego Kamila, chyba 
ma racj� … Na pewno ma ra-
cj�! Nie ma co si� zastana-
wia� - do roboty! Tydzie� 
min�ł jak z bicza strzelił. Za-
łatwianie listów rekomenda-
cyjnych, tłumaczenie indek-
su, esej, CV – zaj�ło nam to 
troch� wi�cej ni� dwa wie-
czory, ale efekt był imponu-
j�cy. Poniedziałek, godzina 
11.30. Na pół godziny przed 
upływem terminu składania 
poda� ruszyli�my do Pani z 
Biura Karier, która zaofero-
wała nam pomoc w spraw-
dzeniu, czy wszystko jest jak 
by� powinno i w wysłaniu 
naszych aplikacji. Zatwier-
dzone, koperta zaklejona. 
Uff, to był ci��ki tydzie�, ale 
udało si�! Niewa�ne, czy do-
staniemy to stypendium – ju� 
jeste�my z siebie dumni! 

 
c.d.n. 

 
Alicja Majewska,  

IV rok ZiE, jedna z laureatek 
GE Foundation Scholarship 

Program 2003/2004 
 

GE Foundation 
Scholarship 
Program – to 
nie dla mnie?! 
 

Takie wła�nie było 
moje pierwsze skojarzenie, 
gdy usłyszałam o mo�liwo�ci 
ubiegania si� o stypendium 
Fundacji GE. Trzy lata po 
$1200, dodatkowe szkolenia i 
wyjazdy, mo�liwo�� osobi-
stego poznania najwa�niej-
szych mened�erów General 
Electric, a tym samym mo�e 
szansa na prac� w jednej z 
najwi�kszych korporacji na 
�wiecie – zbyt pi�kne, �eby 
mogło by� prawdziwe … No 
tak, 15 osób na cał� Polsk� – 
wiedziałam, �e musi by� w 
tym jaki� haczyk. Nie ma 
szans! Byłam tak zatwardzia-
ła w swoich przekonaniach, 
�e nie poszłam nawet na spo-
tkanie z przedstawicielami 
Institute of International Edu-
cation, �eby zobaczy�, o co 
tak naprawd� w tym wszyst-
kim chodzi. Poszły za to ko-
le�anki i pó�niej opowiadały 
mi, fana okazja, szansa na 
przyszło��, itd. Niestety na 
opowie�ciach si� sko�czyło, 
bo pewnie, podobnie jak ja, 
uznały, �e s� setki innych 
osób, które maj� wi�ksze 
szanse, wi�c po co si� wysi-
la�? 
Potem wszystko ucichło - 
niewła�ciwa kampania re-
klamowa, czy mo�e lenistwo 
i brak wiary we własne mo�-
liwo�ci ze strony studentów? 
Niestety, raczej to drugie. 
Chocia� akurat w moim 
przypadku, to chyba „stety”, 
bo gdyby inni podeszli do te-
go z wi�kszym zapałem, 
pewnie nie pisałabym dzi� 
tego artykułu. A tak … dosta-
łam drug� szans� � W poło-
wie grudnia po wykładzie 
wpadł do sali kolega i pyta, 
czy pami�tamy jeszcze pro-
pozycj� stypendialn� GE. 
Chwila milczenia. Taaa, było 
co� takiego, ale o co dokład-
nie chodziło? Krótko przy- 
pomniał nam warunki pro-
gramu: „… o i wiecie co – 
został tydzie� na składanie 
poda�, a z Polski nie wpłyn�-
ło jeszcze ani jedno. Mo�e 
eeee 
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Szuka� inaczej 

Szukanie pracy 
jest łatwym zaj�ciem. 
Działaj� rekrutacyjne 
portale internetowe, ga-
zety publikuj� ogłosze-
nia, pracodawcy infor-
muj� o wolnych miej-
scach na swoich stronach 
internetowych i podczas 
targów pracy na uczel-
niach. Znalezienie cieka-
wej oferty nie powinno 
by� problemem. A jed-
nak… 
 

– Przejrzałam chyba 
wszystkie portale, kupowa-
łam przez kilka tygodni 
wszystkie gazety z ogłosze-
niami i… nie znalazłam ni-
czego dla siebie. – W mailu 
do redakcji portalu Pracuj.pl 
pisze Marta, która w czerwcu 
obroniła prac� magistersk� z 
immunologii. – Setki ogło-
sze� dla handlowców, marke-
tingowców, in�ynierów i in-
nych, a dla biologa – nic. Co 
robi�? Czy je�li nie mam za-
miaru zosta� na uczelni jako 
„kadra”, to musz� by� przed-
stawicielem medycznym? Bo 
tylko takie wymagania mniej 
wi�cej spełniam… 
 

Problemu ze znale-
zieniem oferty nie maj� ab-
solwenci ekonomii, marke-
tingu, finansów, informatyki 
czy kierunków technicznych. 
Im bardziej uko�czony fakul-
tet odległy jest od tych „po-
pularnych”, tym mniejsza 
szansa na znalezienie cieka-
wej propozycji. Nie oznacza 
to jednak, �e biolodzy, polo-
ni�ci czy pedagodzy nie mo-
g� liczy� na interesuj�c� pra-
c�. Jednak znalezienie pracy 
innej, ni� w szkole czy na 
uczelni, a zgodnej z wyuczo-
nym zawodem, jest dla nich 
trudniejszym zadaniem. 
 

Stwierdzenie, �e dzi-
siejsi studenci czy absolwenci 
powinni �wiadomie wybiera� 
kierunek studiów i liczy� si� 

kierunek studiów i liczy� si� 
z konsekwencjami wyboru 
jest prawdziwe, ale niczego 
nie wnosi. Co mo�e zrobi� 
absolwent „nierynkowego” 
kierunku? 
 

Internet słu�y pomoc� 
Znajomo�ci s� bar-

dzo wa�nym elementem, 
zwi�kszaj�cym szans� na 
znalezienie pracy. I nie ma w 
tym niczego złego, je�li o 
ostatecznym wyniku rekruta-
cji decyduj� kwalifikacje, a 
nie sympatie. Znajomy po-
wie, �e słyszał o jakiej� szko-
le poszukuj�cej nauczyciela 
muzyki, kolega ze studiów 
przeka�e ci, �e jego promotor 
poszukuje ch�tnego do wy-
jazdu na wykopaliska na 
Krecie, a jego to nie interesu-
je, wi�c jest wolne miejsce… 
 

Je�li znajomi nie 
pomog�, pozostaje Internet. 
W sieci istnieje wiele miejsc, 
w których mo�na zdoby� 
warto�ciowe informacje o 
pracy. I nie chodzi tutaj o 
powszechnie znane portale 
rekrutacyjne, ale cho�by o li-
st� dyskusyjn�: 
pl.praca.dyskusje. Na forum 
tym toczone s� rozmowy o 
pracy w ró�nych bran�ach, 
wymaganiach pracodawców, 
trendach na rynku pracy itd. 
Udział w nich to okazja do 
poznania ludzi o ró�norod-
nych specjalno�ciach. Kon-
takty takie mog� kiedy� za-
procentowa�. Codziennie na 
podobnej grupie 
(pl.praca.oferowana) poja-
wia si� kilkadziesi�t anon-
sów, jednak w wi�kszo�ci 
podobnych do tych, które 
mo�na znale�� w portalach 
rekrutacyjnych czy w me-
diach. 
 

Na uczelni 
Uczelnia te� mo�e 

by� swego rodzaju „po�red-
niakiem”. Zwłaszcza szkoły 
techniczne s� cz�sto partne-
rami działaj�cych w regionie 
firm, które ch�tnie zatrudnia-
j� absolwentów danej pla-
cówki, dobrze znaj�c kadr� i 
program nauczania. Firmy te 
cz�sto jeszcze studentom ofe-
ruj� sta�e czy nagrody za naj-
lepsz� prac� magistersk� na 
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okre�lony temat, a absolwen-
tom proponuj� zatrudnienie. 
Niejednokrotnie zdarza si� 
zreszt�, �e profesor z uczelni 
jest zarazem pracownikiem 
firmy i podczas zaj�� mo�e 
dokonywa� wst�pnej „selek-
cji”. I mo�na zupełnie nie-
spodziewanie otrzyma� inte-
resuj�c� prac�. Tak, jak stu-
dent Politechniki Warszaw-
skiej, któremu jeden z profe-
sorów zaproponował prac� 
przy tworzeniu mapy pogra-
nicza austriacko-
szwajcarskiego. Czy kto� sam 
by wpadł na pomysł, �eby 
ubiega� si� akurat o tak� pra-
c�? 
 

Warto wi�c jeszcze 
w czasie studiów da� si� po-
zna� wykładowcom z dobrej 
strony, uczestnicz�c np. w 
pracach koła naukowego. 
Pewien biolog, który w tym 
roku zako�czył studia na 
Uniwersytecie Warszawskim, 
opowiadał, �e ju� na czwar-
tym, pi�tym roku miał kilka 
propozycji zatrudnienia po 
obronie pracy magisterskiej 
w ró�nych instytutach na-
ukowych. 
 

Jak jeszcze? 
Alternatywnych 

mo�liwo�ci poszukiwania 
pracy nie jest wiele. Wszyst-
ko zale�y od pomysłowo�ci 
szukaj�cego pracy i szcz�-
�cia. Mo�e si� zdarzy�, �e 
zadziała zapomniany niemal 
ju� sposób, pot�piany w 
wi�kszo�ci poradników o po-
szukiwaniu pracy, czyli oso-
bista wizyta u potencjalnego 
pracodawcy. Jednak, o czym 
przede wszystkim musz� pa-
mi�ta� przedstawiciele mniej 
popularnych zawodów, nie 
warto czeka� a� jakie� ogło-
szenie si� pojawi. Instytuty 
badawcze, małe wyspecjali-
zowane firmy, organizacje 
poszukuj�ce fachowców w 
w�skich dziedzinach, rzadko 
publicznie informuj� o waka-
tach. Cz��ciej zatrudniaj� 
osoby z polecenia. Dobrze 
wi�c, gdyby rozpoczynaj�c 
rekrutacj�, miały w swojej 
bazie zgłoszenie od osoby 
szukaj�cej mo�liwo�ci roz-
woju w danej firmie czy in-
stytucji. 
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Polska a �wiat, Europa (nie 
tylko UE), konflikty na �wie-
cie, prawa człowieka. Gdzie� 
na ko�cu Azja, Afryka i 
Ameryka Południowa. 
Warto to wszystko wiedzie� 
cho�by nawet nie miało si� w 
planach zostania ambasado-
rem (czy cho�by zwykłym 
konsulem). 
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Dla mnie mikroekonomia to 
przede wszystkim wspo-
mnienie wykładów z profeso-
rem Ossowskim. �ci�gana 
przed podej�ciem do tablicy 
marynarka, niczym przygo-
towanie do pojedynku bok-
serskiego. I chocia� nie lała 
si� krew, to pot owszem. Sze-
regi wzorów, a ka�dy ozna-
czony numerem. Nie zawsze 
wła�ciwym, bo w ferworze 
wykładu gin�ła profesorowi 
kolejno��. Do tego wykresy. 
Niemal druga matematyka. 
Takim podej�ciem do wykła-
dania ekonomii prof. Ossow-
ski wydaje si� by� przeci-
wie�stwem bardziej humani-
stycznego 

stycznego prof. Dominiaka. 
Które bardziej odpowiada 
studentom? 
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Laboratorium i wykłady dla 
specjalno�ci Zarz�dzanie or-
ganizacj�. Kolejno�� form za-
j�� nie przypadkowa, bo to 
cotygodniowe zmagania z 
programem AweSim nadaj� 
ton przedmiotowi. 
Pierwsze par� tygodni to roz-
grzewka przed prawdziwym 
wyzwaniem, jakim jest wy-
konanie modelu wylosowa-
nego zadania. Zazwyczaj jest 
to przykład linii technolo-
gicznej, przez któr� przepły-
waj� ró�ne materiały. Gorzej, 
gdy kto� trafi na zadanie z 
przychodni� zdrowia. My�l�c 
nad nim mo�na zdrowie stra-
ci�. To i inne ambitniejsze 
zadania wymy�liła dla nas dr 
in�. Marzena Grzesiak, o 
czym z nieskrywan� przy-
jemno�ci� informuje wykła-
dowca i dziekan w jednej 
osobie, dr in�. Andrzej  

Przedmioty od 
� do � 
Przewodnik al-
fabetyczny  
cz. XIII 
 

Trzeci i ostatni odci-
nek serialu „M jak mnóstwo 
przedmiotów na M”. 
 
�
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Z karty przedmiotu zgaduj�, 
�e musi on zainteresowa� 
wiernych kibiców dwóch 
weekendowych programów 
telewizyjnych: „7 dni �wiat” 
(TVP2) Andrzeja Turskiego 
i „Cały ten �wiat” Grzegorza 
Miecugowa (TVN24). Je�li 
�aden z tych dwóch tytułów 
nic Tobie nie mówi, mo�e 
tym bardziej warto si� zapi-
sa� na �wiczenia. Na pocz�t-
ku troch� koniecznej teorii i 
ogólnego spojrzenia , a potem 

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

„Stereotypy a 
kwestia studencka”, 
czyli ci�g dalszy 
artykułu z poprzed-
niego numeru. 
 
5. Student, czyli obywatel, 
który znajdzie prac�. Ci z 
Was, którzy szukali ju� w 
swoim �yciu pracy, zgodnie 
krzykn� chórem, �e najwa�-
niejsze jest DO�WIADCZE-
NIE. A jak tu je zdoby�, je�li 
studiuje si� w trybie dzien-
nym? Co bardziej przezorni 
„zabezpieczaj�” si� rodzin-
nym biznesem, b�d� prac� 
załatwion� przez koleg� ko-
legi. A reszta? Je�li w czasie 
studiów nie nab�dzie jakiej� 
praktycznej wiedzy, b�dzie 
jedynie walczy� z wiatraka-
mi. Po pierwsze liczy si� 
przedsi�biorczo�� i kreatyw-
no��. Inaczej coraz wi�ksza 
rzesza studentów dostaj�c in-
deks zgodnie krzyknie: I 
TAK SPOTKAMY SI	 W 

PO�REDNIAKU! 
Wniosek: MIT 
 
6. Student, czyli nieprze-
ci�tnie długie wakacje. Teo-
ria wygl�da pi�knie. Pierwsze 
egzaminy mo�na próbowa� 
zdawa� ju� na par� tygodni 
przed ich planowanym termi-
nem. Szcz��ciarze władaj�cy 
odpowiedni� wiedz�, zalicza-
j� egzaminy w tzw. „zerów-
kach”, mog� wi�c mie� 
wszystko za sob� ju� na prze-
łomie maja i czerwca. Pi�kne, 
prawda? Perspektywa wspa-
niała: czerwiec, lipiec, sier-
pie�, wrzesie�, dla co bar-
dziej przedsi�biorczych jesz-
cze pocz�tek pa�dziernika 
pod hasłem WAKACJE. Po 
prostu �y�, nie umiera�. A 
rzeczywisto��? Egzaminy w 
okolicach drugiej połowy 
czerwca, wakacyjna praca 
nad niezaliczonymi projek-
tami, poprawki we wrze�niu i 
nawał pracy ju� od pierw-
szych dni pa�dziernika. A w 

szych dni pa�dziernika. A w 
mi�dzyczasie praca, �eby 
zdoby� cho� troch� kasy, no i 
do�wiadczenia. 
Wniosek: MIT  
 
7. Student, czyli biedny stu-
dent. Studia kosztuj� i to cza-
sem słono. Wiedz� to ci, 
którzy ucz� si� dziennie, za-
ocznie i wieczorowo, zarów-
no w szkołach pa�stwowych 
jak i prywatnych. Oczywi-
�cie, poziom kosztów jest 
ró�ny dla poszczególnych 
przypadków, ale pieni�dz to 
pieni�dz. Płaci si� za ksi��ki, 
ksero, czesne, DS (lub stan-
cj�), dojazd, jedzenie. A �e 
student te� człowiek, potrze-
buje równie� nieco funduszy 
na rozrywk�, nowy ciuch, czy 
chocia�by dojazd do domu 
(dla tych zamiejscowych). 
Wniosek: PRAWDA 
 
8. Student, czyli u�ywki. 
Młodo�� ma to do siebie, �e 
wi��e si� z ch�ci� spróbowa 

 

 
 
„Szuwarek” Szuwarzy�ski. 
Wła�nie, wykłady. W ci�gu 
semestru s� dodatkiem do la-
boratorium. Ciekawie robi 
si�, gdy dr Szuwarzy�ski za-
czyna podawa� przykłady 
rozwi�za� zada�, jakie wy-
konujemy na laboratoriach. 
Warto wtedy na wykładach 
by�. Przynajmniej na tym 
jednym, gdzie omawiane jest 
nasze zadanie. W sesji kolej-
no�� si� zmienia. O zaliczo-
nym laboratorium mo�emy, 
przynajmniej cz��ciowo, za-
pomnie�, a uruchomi� trzeba 
wiedz� z wykładów, by od-
powiedzie� na 5 pyta� z jaw-
nego zestawu 100. Je�li ocena 
z egzaminu wyda nam si� za 
niska, warto poprosi� dra 
Szuwarzy�skiego o wspólne 
przejrzenie pracy. Mo�e si� 
okaza�, �e nie policzył nam 
1-2 pyta�. 
 
 

CzAd 

wi��e si� z ch�ci� spróbowa-
nia tego, co nowe i tego, co 
zakazane. Z czasem student 
odkrywa „nowe” i „pomaga-
j�ce” w jego �ywocie wła-
�ciwo�ci u�ywek. Cz�sto 
ko�czy si� to uzale�nieniem 
w jakim� stopniu. A zaczyna 
si� od spróbowania. 
Wniosek: PRAWDA 
 
9. Student, czyli lekcja pt. 
„kombinuj jak si� da”.  Aby 
wyj�� na swoje, trzeba cza-
sem i�� na skróty, ubarwia� 
rzeczywisto��, przemilcze� 
fakty, skupi� si� na jednym, 
pomijaj�c drugie. Trzeba kal-
kulowa� i przelicza�. 
Wszystko po to, aby był wilk 
syty i owca cała. 
ycie stu-
denta to nic innego, jak próba 
pogodzenia woli uczelni, pla-
nów znajomych, własnego 
widzimisi� i oczekiwa� ro-
dziców. 

(ci�g dalszy na str. 5) 
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(ci�g dalszy ze str. 4) 
Aby wszyscy byli usatys-
fakcjonowani, student musi 
si� nie�le nakombinowa�. 
Wniosek: PRAWDA 
 
10. Student, czyli jedna 
bra� studencka. Je�li w 
jednym mie�cie znajduje si� 
kilka uczelni o ró�nych pro-
filach, studenci rywalizuj�. 
Słyszy si�: „A bo ci z poli-
budy, to kolesie w okula-
rach jak denka butelek”, „A 
co za nauka jest na tym uni-
werku? Oni tylko imprezu-
j�”, „A ci z prywatnych 
szkół, nie wiedz� co to tak 
naprawd� nauka!”. Tak sa-
mo jest pomi�dzy wydzia-
łami uczelni. Ideologia 
wszystkich studentów jest 
mo�e i podobna, ale czy to 
jedna bra�? Chyba nie. 
Wniosek: MIT 
 

Stereotypy przyle-
gaj� do ludzi i chodz� za 
nimi jak cie�. Istniej� zaw-
sze i trudno si� ich pozby�. 
Ale cie� przybiera ró�n� 
posta� w zale�no�ci od tego 
jak pada �wiatło. Czy wi�c 
punkt widzenia zale�y od 
punktu widzenia? Raczej 
tak. Nie warto ulega� ja-
kimkolwiek stereotypom. 
Najwa�niejsze jest by� sob� 
i �y� zgodnie z własn� to�-
samo�ci�. A nast�pny – i 
mo�e najwa�niejszy – krok, 
to wykreowanie własnej le-
gendy. Bez tego b�dziecie 
tylko cz��ci� tłumu, do któ-
rego kto� kiedy� przypi�ł 
jak�� definicj�. 
 

AniaT 

(ci�g dalszy ze str. 6) 
 
dziców. Aby wszyscy byli 
usatysfakcjonowani, student 
musi si� nie�le nakombino-
wa�. 
Wniosek: PRAWDA 
 
10. Student, czyli jedna 
bra� studencka. Je�li w 
jednym mie�cie znajduje si� 
kilka uczelni o ró�nych pro-
filach, studenci rywalizuj�. 
Słyszy si�: „A bo ci z poli-
budy, to kolesie w okula-
rach jak wiedz� co to tak 
naprawd� nauka!”. Tak sa-
mo jest pomi�dzy wydzia-
łami uczelni. Ideologia 
wszystkich studentów jest 
mo�e i podobna, ale czy to 
jedna bra�? Chyba nie. 
Wniosek: MIT 
 

Stereotypy przyle-
gaj� do ludzi i chodz� za 
nimi jak cie�. Istniej� zaw-
sze i trudno si� ich pozby�. 
Ale cie� przybiera ró�n� 
posta� w zale�no�ci od tego 
jak pada �wiatło. Czy wi�c 
punkt widzenia zale�y od 
punktu widzenia? Raczej 
tak. 

Nie warto ulega� 
jakimkolwiek stereotypom. 
Najwa�niejsze jest by� sob� 
i �y� zgodnie z własn� to�-
samo�ci�. A nast�pny – i 
mo�e najwa�niejszy – krok, 
to wykreowanie własnej le-
gendy. Bez tego b�dziecie 
tylko cz��ci� tłumu, do któ-
rego kto� kiedy� przypi�ł 
jak�� definicj�. 

 
AniaT 

 

Do wszyst-
kich Kół, 
Stowarzysze� 
i Organiza-
cji!  

 
Gor�co 

zapraszamy 
do skorzy-
stania z tej 
niezwykłej 
szansy, jak� 
daje „gaZiE-
ta”. Wystar-
czy wysła� 
ogłoszenie 
lub artykuł 
na adres 
gazieta@wp.pl 
- w ten spo-
sób mo�ecie 
dotrze� do 
setek stu-
dentów na-
szego Wy-
działu i nie 
tylko.  

W tym 
roku Chór 
PG, Mi�dzy-
wydziałowe 
Koło Project 
Management i 
Kronika Stu-
dencka ju� 
zd��yły „si� 
pokaza�” na 
naszych ła-
mach. Czeka-
my na kolej-
nych ch�t-
nych. 

 

s
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www.sar.pg.gda.pl
 

100 - lecie 
Politechniki w 
Gda�sku od 
podszewki 
 
 

 3 X 2004 r.. „Wybi-
ła godzina zero” – tak 
brzmiały pierwsze słowa na 
spotkaniu organizacyjnym w 
Bratniaku. 4. „generałów” 
(głównych organizatorów z 
ramienia studentów) i ekipa 
omawiaj� ostatnie szczegóły 
obchodów. Około stu ludzi ze 
Stuffu, ka�dy z osobna,  do-
staje swój „plan operacyjny” 
rozpisany godzina po godzi-
nie i „wałkowany” non-stop. 

Generalnie, obchody 
rozpocz�ły si� dnia 5. pa�-
dziernika, ale ekipa organiza-
cyjna rozpocz�ła przygoto-
wania ju� du�o, du�o wcze-
�niej. Szkolenie odbyło si� 
we wrze�niu,  kiedy to ka�dy 
osobi�cie zapoznał si� z pla-
nem działania, miejscami 
uroczysto�ci itd. Wtedy wiele 
było jeszcze niejasno�ci, nie-
dopowiedze�. Studenci za-
meldowani w  DS 8 na czas 
szkole�, i obchodów mieli 
okazj� do integracji (w ko�cu 
praca w zespole to podstawa 
�!), ale „nie obyło si�” te� 
bez pracy. „Wykorzystywa-
nie” � studentów dało si� 
zauwa�y�. Najbardziej zaan-
ga�owani pracowali po 12 
godzin na dob�, kadra po 24 
– ale wytrwali i wygrali! 

Wszelkie uroczysto-
�ci obchodzone 5. i 6. pa�-
dziernika udały si� i wywoła-
ły wyraz niekłamanego za- 
aaa 

dowolenia na twarzy Jego 
Magnificencji Rektora PG. 
Setki go�ci, w tym prezyden-
ci, rektorzy, profesorowie i 
reszta „grubych ryb” została 
otoczona troskliw� opiek� ze 
strony studentów. Plan ob-
chodów był ogólnie znany, 
chocia� nie wszyscy studenci 
wiedzieli, co dziej� si� na 
PG. 100-lecie politechniki w 
Gda�sku i 60-lecie Politech-
niki Gda�skiej wzbudziło 
szerokie zainteresowanie 
w�ród znanych i mniej zna-
nych go�ci polskich i zagra-
nicznych. Przy wmurowaniu 
kamienia w�gielnego pod 
nowy gmach WETI mogli-
�my podziwia� murarskie 
zdolno�ci Rektora oraz dzie-
kana WETI, przed Dworem 
Artusa – przemarsz „elity 
uczelnianej”, a dla koneserów 
czekała wystawa w Gmachu 
Głównym. Najwi�ksze owa-
cje wywołał jednak koncert w 
Filharmonii Bałtyckiej na 
Ołowiance oraz pokaz 
sztucznych ogni, które cho� 
na chwile pozwoliły prze-
nie�� si� w magiczny �wiat.  
Natomiast melodi� z „Carmi-
na Burana” słycha� było do 
pó�nych godzin nocnych w 
DS 8. 

Nie omieszkam 
wspomnie� o przemówieniu 
prezydenta Kwa�niewskiego 
– byłego studenta UG, który 
przyznał, �e za czasów aka-
demickich zazdrosnym okiem 
patrzył na studentów PG �. 
Przemówienie zostało zako�-
czone wspaniał� puent�, i� „z 
poety nie zrobimy in�yniera, 
ale z in�yniera mo�emy zro-
bi� poet�” (racja �!). 

Wracaj�c jednak do 
studentów - oprócz dnia wol-
nego, nie byli oni szczególnie 
zadowoleni z atrakcji dla nich 
przygotowanych, bo w grun-
cie rzeczy takich atrakcji nie 
było! Wszelkie oznaki nieza-
dowolenia dały si� zauwa�y�, 
a naklejki na plakatach-
szczególnie. 

Na zako�czenie apel 
do studentów  –> Rok Jubile-
uszowy trwa, wi�c  głowa do 
góry, kto wie, co si� jeszcze 
wydarzy � (mo�e jakie� nie-
spodzianki?). 

  
  * Aness 
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17.00 - Plener: mi�dzy mo-
rzem i miastem,  
20.00 - Spotkanie uczestni-
ków konfrontacji w radiu.  

 
17.11.2004 - �roda 
9.00 - Plener: Gda�sk, 
17.00 - Plener: Młode Miasto 
Gda�sk (tereny postocznio-
we), 

 
18.11.2004 - Czwartek 
10.00 - Spotkanie uczest-
ników w redakcji Kroniki 
Studenckiej, 
17.00 - Pami�tkowe zdj�cie i 
zako�czenie konfrontacji. 
 
19.11.2004 – Pi�tek 
Odjazd go�ci. 
 
Jak to si� zacz�ło? 

Wszystko zacz�ło 
si� w Wilnie, gdzie odbyły 
si� pierwsze dwa plenery, za-
inicjowane przez Stefana Fi-
glarowicza – szefa Studium 
Fotografii Artystycznej GGF 
MNG. W kwietniu 2003 r. 
miały miejsce pierwsze kon-
frontacje fotograficzne. Za-
proszeni go�cie z VUSA Fo-
toklubas z Litwy mieli szans� 
wzi�� udział w plenerach fo-
tograficznych w Gda�sku (m. 
in. na terenach postocz-
niowych). Dzi�ki hojno�ci 
PG i Rz�du Litewskiego mo-
gli�my zorganizowa� wysta-
w� zatytułowan� „Młoda li-
tewska fotografia”. 
W sierpniu 2003 r. Kroni-
karze, VUSA Fotoklubas 
oraz studenci z Akademii 
Sztuk Pi�knych w Rydze spo-
tkali si� na plenerze fotogra-
ficznym na Litwie. W listo-
padzie 2003 r. Kronika Stu-
dencka i przedstawiciele stu-
dium odwiedzili Wilno. Kro-
nika Studencka zapre-
zentowała wówczas wystaw�  

 
 
Moja przygoda z 

Kronik� rozpocz�ła si� w ze-
szłym roku, gdy zde-
cydowałam si� na udział w 
kursie fotograficznym orga-
nizowanym przez Kronikarzy 
(co jaki� czas na PG pojawia-
j� si� plakaty informuj�ce o 
naborze na now� edycj�). Po-
cz�tek był nieco oficjalny - 
jeden z kursantów próbował 
nawet zwraca� si� do redak-
tora naczelnego Kroniki (Pa-
tryka Gł�bi�skiego) per pan 
�, jednak bardzo szybko wy-
czuli�my klimat i kolejne 
spotkania przebiegły w bar-
dzo miłej atmosferze (mo�e 
to te� zasługa mocno „ograni-
czonego” �wiatła w ciemni 
fotograficznej �). 
Wszystkim, którzy interesuj� 
si� fotografi� gor�co polecam 
kursy organizowane przez 
KS. Naprawd� mo�na si� 
sporo nauczy�. Teraz robi� 
ju� bardziej „przemy�lane” 
zdj�cia i z ut�sknieniem cze-
kam na swój debiut na ła-
mach Kroniki (mam nadziej�, 
�e zd��� do ko�ca studiów 
�). 
   

  Kasia 
 

Uwaga! Co� dla mi-
ło�ników fotografii! 15-
19.11.2004 r. na PG odb�d� 
si� II Studenckie Kon-
frontacje Fotograficzne. Or-
ganizatorem jest Kronika Stu-
dencka PG, a patronat hono-
rowy obejmie JM Rektor PG 
prof. dr hab. in�. Janusz Ra-
cho�. Według szefa imprezy - 
Szymona Zdu�czyka (Redak-
tor Organizacyjny KS PG), 
celem konfrontacji jest roz-
wój i wspieranie twórczo�ci 
studenckiej na polu foto-
graficznym oraz współpraca 
mi�dzy europejskimi o�rod-
kami i organizacjami skupia-
j�cymi młodych fotogra-
fików. 

Na tych kilka dni 
kronikarze zaplanowali wiele 
atrakcji, m.in.: 
Wystawy (m. in. w Bratnia-
ku, Infinium i Klubie Pra-
cowników PG): 
- Przegl�d studenckiej fo-

tografii - Człowiek, 
Miejsce, Znaczenie, 

- Grzegorz Gorczy�ski, 
Maciej Kastner, Roman 
Michalik – Roots, 

- G. Wojtkowski - Wy-
stawa Autorska, 

- Tomasz Przybylski - 
Jazz, Jazz, Jazz, 

- Przegl�d: debiutanci w 
KS; 

Wydanie katalogu w postaci 
płyty CD oraz wydruk pa-
mi�tkowego folderu; 
Plener fotograficzny: Gda�sk 
- Sopot – Gdynia. 
 

Chcemy go�ci� stu-
dentów z Litwy oraz Łotwy i 
mamy nadziej�, �e tak jak w 
zeszłym roku, ró�nice kultu-
rowe pomi�dzy uczestnikami 
stan� si� inspiracj� do ich 
dalszych twórczych poczyna� 
za obiektywem aparatu. Wy-
darzenia tego typu integruj� 
zapale�ców fotografii i po-
magaj� rozbudzi� bardziej ar-
tystyczn� stron� naszej stu-
denckiej egzystencji. 

 

Wierzymy, �e II Stu-
denckie Konfrontacje Foto-
graficzne zjednocz� młodych 
ludzi zachły�ni�tych foto-
grafi� i stworz� im szans� 
wymiany do�wiadcze�. 
Je�li masz co� wspólnego z 
fotografi� (np. stryjeczny wuj 
Twojej babci zrobił w ’54 
niezł� fot� �) lub po prostu 
masz ochot� na nieco bar-
dziej kulturalne sp�dzenie 
wolnego czasu – koniecznie 
zarezerwuj listopadowy ty-
dzie� i we� udział w konfron-
tacjach. 
Wi�cej informacji znajdziesz 
na stronie w cało�ci po�wi�-
conej konfrontacjom: 
www.spc.pg.gda.pl 
Oficjalna strona KS: 
www.pg.gda.pl/ks 
 
Uczestnicy konfrontacji: 
- Klub Fotograficzny Sa-

morz�du Studentów Uni-
wersytetu Wile�skiego 
(VUSA Fotoklubas), Li-
twa, 

- Studenci z Akademii 
Sztuk Pi�knych, Ryga, 
Łotwa, 

- Kronika Studencka PG, 
Polska, 

- Studium Fotografii Arty-
stycznej Gda�skiej Gale-
rii Fotografii MNG, Pol-
ska, 

- Studencka Agencja Foto-
graficzna Politechniki 
Lubelskiej, Polska, 

- Szkoła Fotografii Foto-
media, Polska. 

 
Program konfrontacji: 

 
15.11.2004 - Poniedziałek 
15.00 - Przyjazd go�ci, 
17.00 - Otwarcie konfrontacji 
i wernisa�. JM Rektor PG 
prof. dr hab. in�. Janusz Ra-
cho� uroczy�cie otworzy wy-
stawy. 
 
16.11.2004 - Wtorek  
10.00 - Zwiedzanie PG - labi-
rynty, 
 

 

na Uniwer-
sytecie Wile�-
skim zatytuło-
wan� “Studenc-
kie Oko”. 
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Stopka redakcyjna, czyli kto tym wszystkim kr�ci: 
Prowadzenie: Karol Bła�ewicz 
Współpraca: Anna Tomczyk, Adam Czarnecki, pracuj.pl, Alicja Majewska, Aness, Katarzyna Gru-
dzi�ska, Samorz�d Studentów PG.   
 
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 

 
 

 

 

Oto jakie problemy czyhaj� na 
posiadacza �ywego inwentarza w 
poszczególnych ustrojach poli-
tyczno – gospodarczych. 
 
Feudalizm: Masz dwie krowy. Opiekujesz si� nimi, a Twój 
senior zabiera Ci cz��� mleka. 
 
Ustrój niewolniczy: Twój pan ma dwie krowy. Ty si� nimi 
opiekujesz, on daje Ci cz��� mleka. 
 
Feminizm: Masz dwie krowy. Pobieraj� si� i adoptuj� cielaka. 
 
Czysty socjalizm: Masz dwie krowy. Rz�d je zabiera i 
umieszcza w oborze razem z krowami innych. Ty musisz si� 
opiekowa� wszystkimi krowami. Rz�d wydaje Ci tyle mleka, 
ile potrzebujesz. 
 
Socjalizm biurokratyczny: Masz dwie krowy. Rz�d je zabiera 
i umieszcza w oborze razem z krowami innych. Zajmuj� si� 
nimi dawni hodowcy kurczaków. Ty musisz zajmowa� si� kur-
czakami, które rz�d odebrał ich hodowcom. Rz�d daje Ci tyle 
mleka i jajek, ile zgodnie z przepisami potrzebujesz. 
 
Faszyzm: Masz dwie krowy. Rz�d zabiera obie, wynajmuje 
Ci�, �eby� si� nimi opiekował i sprzedaje Ci mleko. 
 
Czysty komunizm: Masz dwie krowy. S�siedzi pomagaj� Ci 
si� nimi opiekowa� i wszyscy dzielicie si� mlekiem. 
 
Komunizm radziecki: Masz dwie krowy. Musisz si� nimi 
opiekowa�, a rz�d zabiera całe mleko. 
 
Dyktatura: Masz dwie krowy. Rz�d zabiera obie i zostajesz 
rozstrzelany. 
 
Demokracja singapurska: Masz dwie krowy. Rz�d karze Ci� 
grzywn� za trzymanie dwóch zwierz�t hodowlanych w miesz-
kaniu bez zezwolenia. 
 
Militaryzm: Masz dwie krowy. Rz�d zabiera obie i wciela 
Ciebie do armii. 
 
Czysta demokracja: Masz dwie krowy. Twoi s�siedzi decydu-
j�, kto dostaje mleko. 
 
Demokracja przedstawicielska: Masz dwie krowy. Twoi s�-
siedzi wybieraj� kogo�, kto powie Ci, czyje to mleko. 
 
Demokracja ameryka�ska: Rz�d obiecuje Ci dwie krowy, je-
�li na niego zagłosujesz. Po wyborach prezydent zostaje odwo-
łany za spekulacje na rynku terminowych transakcji na krowy. 
Prasa rozdmuchuje afer� „Cowgate”. 
 

 

Demokracja brytyjska: Masz dwie krowy. Karmisz je mó-
zgami owiec tak długo, a� zwariuj�. Rz�d nic nie robi. 
 
Demokracja włoska: Masz dwie krowy. Przed rannym udo-
jem słuchasz radia, �eby dowiedzie� si�, kto jest dzi� premie-
rem. 
 
Biurokracja: Masz dwie krowy. Najpierw rz�d wydaje przepi-
sy, które mówi�, kiedy mo�esz karmi� i doi� swoje krowy, po-
tem płaci Ci, �eby� ich nie doił. Nast�pnie zabiera obie krowy, 
jedn� zabija, drug� doi i wylewa mleko do �cieków. Na koniec 
domaga si� od Ciebie wypełnienia formularzy wyja�niaj�cych 
zagini�cie jednej z krów.  
 
Anarchia: Masz dwie krowy. Albo sprzedajesz mleko po do-
brej cenie, albo Twoi s�siedzi b�d� próbowali Ci� zabi� i prze-
j�� krowy. 
 
Kapitalizm: Masz dwie krowy. Sprzedajesz jedn� i kupujesz 
byka. 
 
Kapitalizm dalekowschodni: Masz dwie krowy. Sprzedajesz 
je swojej spółce giełdowej, korzystaj�c z akredytywy nieodwo-
łalnej por�czonej przez bank szwagra. Nast�pnie wykonujesz 
transakcj� spawow� z funduszem powierniczym, dzi�ki czemu 
odzyskujesz wszystkie cztery krowy i dostajesz ulg� podatko-
w� na hodowanie pi�ciu krów. Prawa do mleka sze�ciu krów 
sprzedajesz na rynku transakcji terminowych przez po�rednika 
z Panamy firmie z Kajmanów, której ukrytym udziałowcem 
jest �ona szwagra. Prawa do mleka wszystkich siedmiu krów 
odkupuje Twoja spółka giełdowa, która w rocznym sprawoz-
daniu wykazuje osiem krów na stanie z opcj� na zakup jeszcze 
jednej. W tym samym czasie zabijasz swoje dwie krowy, bo 
miały złe feng-shui. 
 
Totalitaryzm: Masz dwie krowy. Rz�d zabiera obie i zaprze-
cza, �e kiedykolwiek istniały. Mleko jest obj�te zakazem pro-
dukcji i konsumpcji. 
 
Libertynizm: Masz dwie krowy. Jedna przeczytała konstytu-
cj�, wierzy w ni� i ma kilka dobrych pomysłów na rz�dzenie. 
Startuje w wyborach i podczas gdy wi�kszo�� ludzi uwa�a, �e 
krowa jest najlepszym kandydatem, nikt oprócz drugiej krowy 
na ni� nie głosuje, bo wszyscy s�dz�, �e byłoby to wyrzucenie 
ich głosu w błoto. 
 
Surrealizm: Masz dwie �yrafy. Rz�d wymaga, by brały lekcje 
gry na harmonijce.  
 


