
17 listopada br. o godzinie 11 15 prof. Leszek Balcerowicz, 
Prezes Narodowego Banku Polskiego, stał si� na około 45 
minut wykładowc� Politechniki Gda�skiej. Czego dotyczył 
ten wykład? Czy i czym zachwycił zgromadzonych profeso-
rów i studentów? O tym wszystkim przeczytacie na str. 2. 
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Je�li jeste� studentem WZiE i masz ochot� dobrze si� zaba-
wi�, namów znajomych i przyjd�! Ju� w pi�tek, 3. grudnia, w 
KWADRATOWEJ impreza andrzejkowo – mikołajkowa. 
Wst�p wolny! Tylko muzyczne hity i konkursy z super nagro-
dami. Wi�cej szczegółów na str. 8. 
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Prof. Leszek  
Balcerowicz  
wykładowc� na PG! 
 
17. listopada br. o go-
dzinie 11 15 prof. Le-
szek Balcerowicz, Pre-
zes Narodowego Banku 
Polskiego, stał si� na 
około 45 minut wykła-
dowc� Politechniki 
Gda�skiej. Omawianym 
tematem były „Sukcesy 
i pora�ki w nadrabianiu 
dystansu w rozwoju go-
spodarczym”. 
 

Godzina 11.00, Aula 
Politechniki Gda�skiej wy-
pełniona niemal�e po brzegi, 
pozostały głównie miejsca 
stoj�ce, cho� i tych nie ma 
ju� zbyt wiele. Na �cianie 
widnieje du�y symbol NBP, a 
telebim wy�wietla temat i 
plan wykładu. Panuje jeszcze 
ogólna wrzawa, gło�ne roz-
mowy, nerwowe poszukiwa-
nie ostatnich wolnych miejsc, 
ale cały ten rozgardiasz prze-
rywaj� brawa, gdy� na sali 
pojawia si� oczekiwany przez 
wszystkich prof. Leszek Bal-
cerowicz – były wicepremier 
i minister finansów, niedaw-
no uhonorowany kolejnym 
tytułem doktora honoris cau-
sa, tym razem Uniwersytetu 
im. Georga Mercatora w Du-
isburgu. Człowiek budz�cy 
du�e kontrowersje w�ród spo-
łecze�stwa, ale niew�tpliwie 
ceniony w �wiecie - geniusz 
w dziedzinie ekonomii.  
 
Sk�d ten zaszczyt … 
�rodowa wizyta była odpo-
wiedzi� na zaproszenie Rek-
tora Politechniki Gda�skiej 
prof. dr hab. in�. Janusza Ra-
chonia i stanowiła element 
cyklu wykładów z lud�mi 
sukcesu. To druga wizyta 
profesora na naszej uczelni, 
pierwsza miała miejsce na 
pocz�tku lat 80., jednak od 
tamtego okresu wiele si� w 
Polsce i na �wiecie zmieniło i 
mi�dzy innymi o owych 
przemianach opowiadał pro-
fesor. 

O czym była mowa … 
Prezentacja tematu: „Sukcesy 
i pora�ki w nadrabianiu dy-
stansu w rozwoju gospodar-
czym”, skupiaj�ca si� głów-
nie wokół pa�stw postsocjali-
stycznych była swoistym bi-
lansem minionych 15. lat 
przemian i reform, jakie zo-
stały dokonane, b�d� te� po-
winny zosta� dokonane w 
krajach dotkni�tych kl�sk� i 
niszcz�c� sił� ustroju socjali-
stycznego. Ka�dy wymagaj�-
cy tego element wykładu, był 
uzasadniany graficzn� analiz� 
problemu oraz konkretnym 
przykładem kraju, na pod-
stawie danych pochodz�cych 
ze �ródeł mi�dzynarodowych. 
 
Jak to wła�ciwie było z tym 
socjalizmem…?  
Własno�� prywatna uznawa-
na za zło, rozwini�te kraje 
zachodnie za wroga pa�stwa i 
przede wszystkim perma-
nentne rujnowanie gospodar-
ki. Pa�stwo było aktywne 
tam gdzie szkodziło, a za-
mkni�te na napływ nowej 
wiedzy i technologii. Co było 
przyczyn� takiego stanu rze-
czy? Według profesora rzecz 
elementarnie prosta - zły 
ustrój. A co efektem? Gigan-
tyczna inflacja, choroba fi-
nansów publicznych, ukryte 
bezrobocie. Dochód Narodo-
wy Polski stanowił zaledwie 
40% Dochodu Narodowego 
Hiszpanii, diametralne ró�ni-
ce w tempie rozwoju Niemiec 
Zachodnich i Wschodnich, 
podobnie w Korei. „Wszyst-
kie kraje socjalistyczne to ob-
szary kl�sk” – podsumował 
prezes NBP. Miało si� chwi-
lami wra�enie, �e słowa, jak 
wspomniany socjalizm, czy 
populizm działaj� na profeso-
ra jak płachta na byka. Za� 
odwrotny efekt, wypowiada-
ne z u�miechem na twarzy, 
osi�gaj�: liberalizm, reforma, 
czy zagraniczne inwestycje 
bezpo�rednie. 
 
Gdzie szuka� recepty? 
Gdy dochód zale�y od łask 
polityków, kiedy jest mało li-
beralizmu w kraju, to zakres 
zrealizowanych reform jest 
wła�ciw� sił� na rzecz rozwo-
ju gospodarczego. Jako pa�-
stwa sukcesu profesor wy-

ró�nił: kraje skandynawskie, 
a tak�e Irlandi�, Słowacj�, 
czy Armeni�, które mimo 
trudnych warunków „na star-
cie”, dzi�ki szeregom sku-
tecznych reform stanowi� 
obecnie pozytywne przykłady 
rozwijaj�cych si� gospodarek 
na �wiecie. W kontek�cie 
pa�stwa polskiego raczej sły-
szeli�my „…mogli�my pój�� 
dalej - nie wykorzystali�my 
tego, ale mamy jeszcze szan-
se (akcent optymistyczny)”. 
Ogólny niepokój wzbudzały, 
ch�tnie pojawiaj�ce si� po-
równania nas do Ukrainy, 
która, mimo ogromnej sym-
patii Polaków, jest mało bu-
duj�cym punktem gospo-
darczego odniesienia. 
 
Padły równie� pi�kne słowa 
Podsumowuj�c prof. Balce-
rowicz zwrócił si� bezpo-
�rednio do nas słowami 
„Przyszło�� jest w Waszych 
r�kach, to od tego, ilu z Was 
przestanie narzeka�, lecz ak-
tywnie zaanga�uje si� w �y-
cie społeczne i gospodarcze, 
od tego zale�y Wasz sukces. 
Nie mo�emy przegra� wolno-
�ci”. Odpowiedzi� były 
gromkie brawa ze strony 
zgromadzonych. Mo�na jed-
nak przypuszcza�, �e w Pol-
sce troch� tak wła�nie jest, 
społecze�stwu brakuje poli-
tycznych autorytetów, ludzi, 
którzy przy u�yciu wielkich 
słów potrafiliby zmobilizo-
wa� i przekona� Polaków o 
słuszno�ci działania. Prawd� 
jest równie�, �e pi�kne słowa, 
jak wła�nie „wolno��” czy 
„ojczyzna”, słyszane z ust na-
szych polityków brzmi�, co 
najmniej mało wiarygodnie.  
 
Debata została otwarta???  
Ka�dy miał mo�liwo�� zada-
nia pytania, jednak nale�ało 
podkre�li�, ka�dy, kto ma co� 
m�drego do powiedzenia. 
Profesor ch�tnie i wyczerpu-
j�co na pytania odpowiadał, 
cho� jednocze�nie zmuszony 
był je wyja�nia�, bo dawało 
si� odczu�, �e sam pytaj�cy 
wła�ciwie ich nie rozumie. 
Na koniec jeden z wielbicieli 
profesora stawiaj�c pytanie 
od razu udzielił na nie odpo-
wiedzi, krzycz�c: „Balcero-
wicz musi zosta�!” - � Ale 
co do tego faktu wi�kszo�� 

co do tego faktu wi�kszo�� 
zgromadzonych nie miała 
w�tpliwo�ci, poniewa� prof. 
Balcerowicz został po�egna-
ny ogromnymi brawami.  
 
15 min. szczero�ci … 
Profesor znalazł jeszcze 
chwil� na rozmow� w mniej-
szym gronie. W sali 300 
Gmachu Głównego studenci 
(w du�ej mierze członkowie 
Samorz�du Studenckiego) 
zadawali pytania dotycz�ce 
kierunku reform szkolnictwa 
wy�szego w Polsce oraz co 
nale�y zrobi�, aby sytuacja 
polskiego studenta - zarówno 
ta finansowa, jak i dotycz�ca 
poziomu edukacji - uległa 
poprawie. Odpowied� jest 
elementarnie prosta „nale�y 
wprowadza� najlepsze, 
sprawdzone przez inne kraje 
reformy”. Jednak, z całym 
szacunkiem dla owej prosto-
ty, �ycie uczy nas, �e wła-
dzom naszego kraju prak-
tyczne wykorzystanie, wy-
dawałoby si� zrozumiałych 
reform, zawsze sprawia 
ogromne problemy. I w ta-
kich nastrojach niepewno�ci, 
cho� pod ogromnym wra�e-
niem spotkania, profesor po-
zostawił studentów i opu�cił 
gmach Politechniki.  
 

Długo przez wszyst-
kich oczekiwane spotkanie 
dobiegło ko�ca, pozostawia-
j�c wiele rozpocz�tych, ale 
wci�� niewyja�nionych dla 
nas w�tków. Bo czemu wła-
�ciwie miało ono słu�y�? 
Spotkaniu si� ze znanym 
człowiekiem? Usłyszeniu, o 
oczywistych dla wi�kszo�ci 
sprawach? Zapewne te�. 
Cho� głównym celem wizyty 
profesora na naszej uczelni, 
jak i całej akcji edukacyjnej 
prowadzonej przez Narodo-
wy Bank Polski, jest zmusze-
nie młodych ludzi do zasta-
nowienia si� nad otaczaj�c� 
nasz� rzeczywisto�ci�. W 
konsekwencji ma to nas po-
prowadzi� do aktywnej dzia-
łalno�ci społecznej. Bo prze-
cie� „nie mo�emy przegra� 
wolno�ci” – o czym na wy-
kładzie przekonywał nas pro-
fesor. 

 

Arleta  



��>���

 

 

Assessment 
Centre –  
Kompleksowa 
ocena 
 

Procedura selek-
cji kandydatów 
nie zawsze ko�-
czy si� na roz-
mowie kwalifika-
cyjnej. Coraz 
wi�cej firm sto-
suje bardziej 
zaawansowane na-
rz�dzie –  
Assessment Cen-
tre. 
 

Analizuj�c nadesła-
ne CV i list motywacyjny, 
przeprowadzaj�c z kandyda-
tem nawet kilka rozmów 
kwalifikacyjnych, nie mo�na 
w pełni pozna� jego umiej�t-
no�ci i mo�liwo�ci. Najlepsze 
byłoby przyj�cie na okres 
próbny, ale pracodawca zwy-
kle nie mo�e pozwoli� sobie 
na eksperymenty. I chocia� 
okres próbny cz�sto stosuje, 
to czasem poprzedza go tzw. 
Centrum Oceny, znanym 
bardziej pod angielsk� nazw� 
Assessment Centre. 

Nie ma typowego 
Centrum Oceny. – Zadania 
do AC dobiera si� w taki spo-
sób, aby ujawni� u kandydata 
okre�lone predyspozycje lub 
konkretne umiej�tno�ci prak-
tyczne (wynikaj�ce z do-
�wiadczenia zawodowego), 
po��dane na danym stanowi-
sku pracy, zdefiniowane 
przez klienta w tzw. profilu 
kandydata – tłumaczy Cezary 
Paluch z A.P.C. Instytut, fir-
my działaj�cej na rynku kon-
traktowych przedstawicieli 
medycznych. 

Najcz��ciej pojawia-
j� si� zadania nale��ce do 
kilku kategorii: 

Wywiady: 
– biograficzny – do-

tycz�cy dotychczasowych 
dokona� kandydata, do-
�wiadcze� zawodowych, eta-
pów edukacji itp., 

 

– behawioralny – 
dotycz�cy reakcji na zaistnia-
łe sytuacje („co by� zrobił, 
gdyby…”), 

– symulowany – 
udział w „scence” polegaj�cej 
na rozwi�zywaniu konfliktu 
w zespole, negocjacjach itp. 

 
Prezentacje – ich 

zadaniem jest wykazanie 
umiej�tno�ci nie tylko przed-
stawiania problemu czy pro-
duktu, ale i przekonywania 
do niego; prezentacja mo�e 
odbywa� si� w j�zyku obcym 
(zwykle angielskim). 

 
Koszyk zada� – 

�wiczenie sprawdzaj�ce 
umiej�tno�� ustalania priory-
tetów i zarz�dzania czasem; 
najcz��ciej firmy korzystaj� z 
opcji „urlopowej”: „Wracasz 
z urlopu i na biurku masz stos 
dokumentów. Jak zabierzesz 
si� do pracy?”. 

 
Zadania grupowe – 

to ró�nego rodzaju gry i sy-
mulacje, podczas których 
asesorzy sprawdzaj�, czy 
kandydat przejawia zdolno�ci 
przywódcze, potrafi praco-
wa� w grupie itp. 

 
Case study – pro-

blem, który jeden lub kilku 
uczestników musi rozwi�za�; 
np. na podstawie danych za-
planowa� akcj� marketingo-
w� czy przeprowadzi� mi-
niaudyt. 

 
Fact-finding – ce-

lem �wiczenia jest sprawdze-
nie, czy kandydat potrafi 
zdoby� potrzebne informacje 
(z ró�nych �ródeł) i podj�� na 
ich podstawie wła�ciw� de-
cyzj�; podobne do case study. 

 
Jak dokładnie wy-

gl�da� mo�e sesja As-
sessment Centre, zale�y ju� 
od konkretnego pracodawcy, 
a informacje takie trudno 
zdoby�. Firmy korzystaj�ce z 
Assessment Centre niech�tnie 
opowiadaj� o stawianych 
przed kandydatami zada-
niach. – Mój biznes polega na 
wybieraniu kandydatów ob-
darzonych przez natur� pre-
dyspozycjami do pracy w 
farmabiznesie – mówi Cezary 
Paluch. – Element zaskocze-

Paluch. – Element zaskocze-
nia jest tutaj niezb�dny! 

 
Assessment Centre 

to najcz��ciej najdłu�szy etap 
rekrutacji – trwa minimum 
kilka godzin, a czasem i dwa 
dni, a bierze w nim udział 
równocze�nie kilka osób. Ze 
strony pracodawcy (lub firmy 
doradztwa personalnego or-
ganizuj�cej tak� sesj�) poja-
wia si� te� zwykle kilka osób.  
 

Zaproszenie do 
udziału w Centrum Oceny nie 
jest równoznaczne z przyj�-
ciem do pracy. To w dalszym 
ci�gu etap selekcji kandyda-
tów. Jednak osoba zaproszo-
na na tak� sesj� nawet w 
przypadku niepowodzenia 
powinna czu� si� wyró�nio-
na. Nie tylko dlatego, �e zna-
lazła si� w naj�ci�lejszym fi-
nale i wzi�ła udział w bardzo 
kosztownej dla pracodawcy 
próbie, ale te� dlatego, �e do-
�wiadczenia nabyte podczas 
�wiczenia na pewno przyda-
dz� si� w czasie kolejnych 
rekrutacji. 

 

jest w o wiele trudniejszej sy-
tuacji ni� pracownik. Z jednej 
strony musi bowiem jak naj-
bardziej redukowa� koszty, z 
drugiej – sprawi�, aby pra-
cownik był zadowolony z 
pracy, nie rozpoczynał dnia 
od szukania ciekawych ofert 
zatrudnienia, gdzie mo�e mu 
zapłac� wi�cej. 

Kandydat do pracy 
jednak rzadko przejmuje si� 
problemami pracodawcy. On 
wie co innego – bezrobocie w 
Polsce wynosi około 20% i 
nie mo�e stawia� wygórowa-
nych ��da� placowych, je�li 
nie chce, �eby pracodawca 
szybko z niego zrezygnował. 
Ale co oznacza „wygórowane 
��danie”?  
 

Z listy płac? 
Portal Pracuj.pl, 

„Gazeta Wyborcza” i inne 
media przeprowadzaj� co ro-
ku badania płac, tworz�c li-
sty. Mo�na z nich si� dowie-
dzie�, ile zarabiaj� przedsta-
wiciele wielu zawodów. Ale 
przecie� to, �e kto� zarabia 
1000 złotych nie oznacza, �e 
inna osoba ma te� tyle zara-
bia�. – Byłem na rozmowie 
kwalifikacyjnej – wspomina 
Marek, absolwent medycyny. 
– Starałem si� o stanowisko 
przedstawiciela medycznego. 
Rekruter zapytał mnie, ile 
chciałbym zarabia�. Odpo-
wiedziałem, �e 3500 złotych. 
Dlaczego akurat tyle – zapy-
tano mnie. Bo przeczytałem 
w „li�cie płac”, �e tyle zara-
bia przedstawiciel w firmie 
podobnej wielko�ci… I roz-
mowa si� w zasadzie sko�-
czyła: powiedzieli mi, �e sko-
ro chc� tyle, to oni wol� za-
trudni� „tamtego z listy”, któ-
ry ju� ma do�wiadczenie za-
wodowe… 

W tym przypadku 
pracodawca nie dał szans na 
negocjacje. Ale nawet wów-
czas gdy daje, nie wszyscy 
kandydaci wiedz�, jak z tej 
okazji skorzysta�. A do takiej 
rozmowy trzeba si� odpo-
wiednio przygotowa�. 

Poszukuj�cy pracy 
powinien zastanowi� si�, jaka 
jest minimalna kwota, za któ-
r� zgodzi si� pracowa�. Roz-
wa�y�, czy jest w takiej  

(ci�g dalszy na str. 4) 

Negocjacje 
płacowe -  
Porozmawiajmy 
o pieni�dzach 
 
Negocjowanie 
płacy to jeden z 
najtrudniejszych 
elementów rozmo-
wy kwalifikacyj-
nej. Od efektów 
zale�y nie tylko 
satysfakcja pra-
cownika, ale i 
decyzja o przy-
j�ciu kandydata 
do pracy. 
 

Ka�dy pracownik 
chciałby zarabia� jak najwi�-
cej. Ka�dy pracodawca 
chciałby płaci� pracownikowi 
jak najmniej, ale… Tu ju� nie 
jest tak prosto. Pracodawca 
jest w o wiele trudniejszej sy-

� £ ¥ $ � £ ¥ $ 
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psychicznego złamania 
chrzczonych studentów speł-
zły na niczym. Z u�miechem 
na wymazanych twarzach 
wypełnili�my misj�. 

Dumni z naszych 
osi�gni��, szcz��liwi, cho� 
nieco zm�czeni dwugodzin-
nym bieganiem po pi�trach, 
gotowi byli�my na drugi etap 
Otrz�sin – imprez� w „Kwa-
dratowej”. Nie straszne oka-
zały si� obywatelom pierw-
szego roku strugi deszczu, 
gdy powi�zani grupowo 
sznurkami w�drowali�my do 
imprezowni ;) Wystarczyła 
tylko godzina stania w zim-
nie, w przemoczonych ubra-
niach, w�ród tłumów przed 
wej�ciem do klubu, aby za-
smakowa� niezwykło�ci za-
bawy w �wie�utko wyremon-
towanym „Kwadracie” (z 
pewno�ci� to niewielkie nie-
doci�gni�cie w organizacji 
nie było win� Samorz�du). 
Grupa zwyci�zców Wydzia-
łowych Konkursów Otrz�si-
nowych w ramach nagrody 
otrzymała darmowe piwko.  
Chyba nie było osoby, która 
�le si� bawiła, a klimat stu-
denckiej balangi w wielu 
wywołał posmak niedosytu :) 
W ko�cu takie Otrz�siny to 
dobry pretekst do inauguracji 
prawdziwego �ycia studenta, 
na które, my – „koty”, jako 
Ju�-Rasowi-Studenci chyba 
zasłu�yli�my! 

 
Martini 
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daj�cej miski peł-
nej dziwnych rze-
czy z robakami 
wł�cznie nie oka-
zało si� wystarcza-
j�co przera�aj�ce. 
Jeszcze tylko picie 
mleka na czas na 
jednej nodze i  
wymiauczenie 
„Ody do rado�ci” 
przed zgromadze-
niem Dziekanów :) 
Wszystkie próby 
psychicznego zła-

Słuchajcie SARu! 
 
To naprawd� fajna stacja, 
mo�na nie tylko słucha�, 
ale i współtworzy� audycje 
– ka�dy znajdzie co� dla 
siebie. SAR ma w progra-
mie wiele audycji tema-
tycznych i informacyjnych. 
S� te�  konkursy – nie jaka� 
�ciema, ale takie, w których 
mo�na sprawdzi� swoj� 
wiedz�, umiej�tno�ci (np. 
wokalne), poczucie humoru 
czy odwag�. A jakie fajne 
nagrody rozdaj�! Cało�ci 
dopełnia fura muzyki.   
Po wi�cej informacji zgło� 
si� na www.sar.pg.gda.pl.  
 

Karol 
 

Capital Solutions: Staraj�cy si� 
o pierwsz� prac� rzadko decy-
duj� si� na negocjowanie pła-
cy. Zale�y im przede wszyst-
kim na zatrudnieniu, godz� si� 
zazwyczaj od razu na warunki 
pracodawcy. Nieliczni staraj� 
si� negocjowa�. Nie zawsze 
mog� liczy� na sukces, 
bo  cz�sto firmy  maj�  sztyw-
ne stawki dla absolwentów. 
Ale próbowa� warto. 

 Temat płacy pojawia 
si� na ogół pod koniec rozmo-
wy kwalifikacyjnej, kiedy zo-
stały ju� omówione kwestie 
merytoryczne i dzieje si� to ra-
czej z inicjatywy pracodawcy. 
Zazwyczaj pada pytanie, jakie-
go wynagrodzenia oczekuje-
my. Je�li nie czujemy, �e jest 
to ju� dobry moment, warto 
spróbo-
wa� unikn�� odpowiedzi mó-
wi�c, �e chcieliby�my na temat 
płacy porozmawia� pó�niej, 
kiedy b�dziemy mieli cało�� 
informacji dotycz�cych stano-
wiska. Pracodawca b�-
dzie te�  wtedy  posiadał in-
formacje o nas, pozwalaj�ce 
mu dostrzec w nas warto�cio-
wego pracownika. 

  
Swoje oczekiwania 

finansowe warto sformułowa� 
jako widełki, przy czym ich 
dolna granica nie powinna by� 
naszym „minimum socjalnym” 
– jest wówczas pole do nego-
cjacji. Dobrze te� wiedzie�, o 
jakiej umowie dotycz�cej pra-
cy rozmawiamy, i czy w za-
kres wynagrodzenia wchodz� 
jakie� dodatkowe bonusy lub 
by� mo�e system szkole� jest 
na tyle atrakcyjny, �e warto 
mniej zarobi�, ale za to wi�cej 
si� nauczy� – co zaprocentuje 
w przyszło�ci. 
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Dla wielu pierw-
szoroczniaków 5. listopada 
2004 r. na długo pozostanie 
w pami�ci. Owego niezwy-
kłego dnia Samorz�d doko-
nał na studentach pierwsze-
go roku aktu „kocenia”. A o 
miano „100% studenta 
ZiE” nie było łatwo… 

Na wydziałowe 
gry i zabawy o 20.00 zjawi-
li si� tylko ci bardziej od-
wa�ni. Niemal od wej�cia 
nieznaj�ce lito�ci dłonie 
członków Samorz�du wy-
malowały nasze buziuchny 
w urocze napisy „kot” czy 
„kociak”, pozbawiaj�c tym 
samym wi�kszo�� dziew-
cz�t starannie wypracowa-
nego make-up’u.  Pó�niej 
mieli�my niepowtarzaln� 
mo�liwo�� zapoznania si� z 
ka�dym zak�tkiem Wydzia-
łu - podzieleni na grupy, w 
duchu zdrowej rywalizacji 
podj�li�my walk� o nie lada 
nagrod� – piwo dla zwyci�-
skiego zespołu. Ka�da z 
grup dostała do wypełnie-
nia kilka zada�. Aby je 
rozwi�za�, wystarczyło je-
dynie przebiec po schodach 
kilka pi�ter i dotrze� do sal, 
gdzie czekały zadania. 
	adne wyzwanie nie okaza-
ło si� pierwszoroczniakom 
straszne: dzielnie rozwi�za-
li�my kalambury, odpowie-
dzieli�my na seri� pyta� z 
�ycia studenta i z ekonomii, 
pompowali�my balony w 
do�� dwuznacznej pozycji. 
Nawet losowanie zada� z 
matmy z apetycznie wygl�-
daj�cej miski pełnej dziw-

(ci�g dalszy ze str. 3) 
sytuacji, �e musi przyj�� ka�-
d� prac� za ka�de pieni�dze, 
czy jednak warto troch� po-
wybrzydza�. Kandydat prosto 
po studiach musi mie� jednak 
�wiadomo��, �e maj�c nie-
wielkie lub �adne do�wiad-
czenie zawodowe, znajduje 
si� na słabej pozycji. Osoby 
bardziej do�wiadczone s� w 
lepszej sytuacji, jednak i one 
nie mog� by� zbyt roszcze-
niowo nastawieni wobec pra-
codawcy, wiedz�c, �e rów-
nie� w�ród specjalistów z 
wieloletnim sta�em pracy 
bezrobocie nie jest niskie. 

 
Podstawow� zasad� 

negocjacji jest ukrywanie 
rzeczywistych oczekiwa�.  

Warto na pocz�tku 
poda� sum� nieznacznie (np. 
o 15%) wy�sz� od tej, na któ-
rej naprawd� nam zale�y. Da-
je to pole do dyskusji, a osi�-
gni�ty kompromis nie musi 
by� krzywdz�cy dla kandyda-
ta. Zdarzy� si� jednak mo�e, 
�e pracodawca nie ma pola 
manewru. Mo�e da� zapla-
nowane 1500 zł miesi�cznie i 
ani grosza ponad to. Je�li 
oczekiwali�my wi�cej, to 
mo�e jest inny sposób na zre-
kompensowanie ni�szej pen-
sji? 

 
Bonus zrekompensuje? 

�wiadczenia poza-
płacowe s� coraz popularniej-
szym składnikiem wynagro-
dzenia, stosowanym zarówno 
przez du�e, jak i mniejsze 
firmy, które nie mog� (lub 
nie chc�) wypłaca� wy�szych 
pensji. Finansowanie kursów 
j�zyków obcych, karnety na 
siłowni�, obiady w stołówce 
pracowniczej – to tylko nie-
które z mo�liwo�ci. Czasem 
nawet warto zrezygnowa� z 
ubiegania si� o pensj� o 100 
złotych wy�sz�, a w pełni ko-
rzysta� z dodatkowych opcji. 
W najgorszym razie, je�li 
pracodawca nie ma mo�liwo-
�ci dodania „bonusu”, mo�na 
chocia� wynegocjowa� urlop 
w wi�kszym wymiarze ni� 
przewiduje Kodeks pracy. To 
te� jest co� warte. 

 
Izabela Michaliszyn, 

konsultant Hudson Human 
Capital Solutions: 
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Kto ma dzi� czas na 
czytanie 500-stronicowych, 
opasłych tomów? Wierz�, �e 
s� jeszcze tacy szcz��liwcy 
na tym ziemskim padole. 
Zwykłym �miertelnikom po-
zostaje natomiast czytanie 
„pomi�dzy”, to znaczy w au-
tobusie, w poci�gu, w kolejce 
na poczcie czy na wykładach 
;).  

Ja zazwyczaj czytam 
„pomi�dzy”. Có�, �ycie... 
Rzadko kiedy uda mi si� za-
rwa� noc, a jeszcze rzadziej 
zdarzy mi si� zapomnie� o 
Bo�ym �wiecie ze wzgl�du 
na jak�� z pozoru niewinnie 
wygl�daj�c� ksi��k�. Moj� 
radosn� twórczo�ci� chciał-
bym zach�ci� Was do znale-
zienia czasem dłu�szej chwili 
na zagł�bienie si� w słowo 
pisane. 

  
JOHN MAXWELL 

COETZEE 
 
Kto� mógłby spyta�: 

dlaczego akurat Coetzee? 
Pami�tam, tak�e miałem 
przyjemno�� wysłucha� w li-
ceum, �e ”Słowacki wybit-
nym poet� był”. Coetzee te� 
ma swoich zwolenników. Za 
dowód mógłby posłu�y� 
werdykt czcigodnych, 
szwedzkich akademików, 
którzy uznali, �e literacka 
Nagroda Nobla w 2003 roku 
nale�y si� wła�nie jemu. 
Oczywi�cie, nobilitacja tych 
Panów jeszcze o niczym nie 
�wiadczy, jako �e ich wybór 
bywa cz�sto nader wyrafino-
wany i zagadkowy dla wielu 
szanuj�cych si� miło�ników 
literatury. Natomiast fakt, i� 
Coetzee jest jedynym pisa-
rzem w historii uhonorowa-
nym dwukrotnie presti�ow�, 
brytyjsk� nagrod� Brokera, 
czyni go bez w�tpienia auto-
rem nale��cym do kanonu 
�wiatowej klasyki. Ceniony 

zimowa aura nadaje si� jak 
�adna inna do tego, by wczu� 
si� w smutny, metafizyczny-
stan przemijania, który wr�cz 
emanuje z tej powie�ci.  

 
Napisana w formie 

listu matki do córki, jest pró-
b� rozliczenia si� z własnym 
�yciem oraz rzeczywisto�ci�, 
w której „prawa” apartheidu 
nie przewiduj� miejsca dla 
schorowanych, starych ludzi. 
Wraz z ka�d� linijk� tej 
wstrz�saj�cej spowiedzi 
wzrasta przekonanie, �e to 
nie tylko pani Curren umiera 
na raka. „Rakiem” społecznej 
i kulturowej znieczulicy zo-
stała zaatakowana cała połu-
dniowa Afryka. Id�c dalej 
tym tokiem my�lenia, mo�na 
doj�� do wniosku, �e Coetzee 
„Wiekiem �elaza” zadaje py-
tanie o odpowiedzialno��, o 
ci��ar, który ka�da jednostka 
powinna wzi�� na swoje bar-
ki w walce przeciwko tej 
„chorobie”: „... �ycie w tym 
kraju upodobniło si� do �ycia 
na pokładzie ton�cego statku, 
jednego z tych starych li-
niowców z ponurym, pijanym 
kapitanem, gburowat� załog�  
i przeciekaj�cymi łodziami 
ratunkowymi ...”. 

 
Pani Curren, z dnia 

na dzie� coraz słabsza, z tru-
dem dopisuje ostatnie wiersze 
listu. Zdaje si� z ut�sknie-
niem oczekiwa� �mierci. Nie-
stety, zostaje niejako zmu-
szona przez los do konfronta-
cji ze zbrodniami wieku �ela-
za. Jej jedynym towarzyszem 
w walce ze staro�ci�, bólem i 
ponur� rzeczywisto�ci� jest 
bezdomny m��czyzna – al-
koholik, co zakrawa na iro-
ni�. Kobieta szukaj�ca opar-
cia, zdana jest na łask� (a ra-
czej niełask�) kalekiego klo-
szarda. 

Warto wspomnie� 
te� o ksi��ce, która przynio-

te� o ksi��ce, która przynio-
sła Coetzee Nobla i �wiatow� 
sław�: jest ni� thriller poli-
tyczny „Czekaj�c na barba-
rzy�ców”. W obawie przed 
najazdami złowrogich ple-
mion (barbarzy�ców), władze 
wojskowe bli�ej nieokre�lo-
nego Imperium organizuj� 
ekspedycje karne w gł�b kra-
ju. S�dzia jednej z prowincji 
musi dokona� wyboru: zbun-
towa� si� w imi� wyznawa-
nych zasad, czy te� sta� na 
stra�y prawa, które reprezen-
tuje, a wydaje mu si� teraz 
niesprawiedliwe. Ów czło-
wiek, to klasyczny przykład 
bohatera pojawiaj�cego si� w 
utworach Coetzee. Całkowi-
cie obdarty z godno�ci, tortu-
rowany za wyimaginowane 
zbrodnie przeciwko Impe-
rium, zbiera wewn�trzn� sił�, 
aby kontynuowa� to, w co tak 
nieust�pliwie wierzył. 

 
Na zako�czenie 

wspomn� jeszcze o „Ha�bie”. 
Coetzee opowiada w niej o 
losach kapsztadzkiego profe-
sora j�zyków nowo�ytnych, 
wydalonego z uczelni za ro-
mans ze studentk�. Odchodzi 
w niesławie, jako �e duma 
nie pozwoliła mu za�egna� 
konfliktu polubownie. W 
ucieczce przed rzeczywisto-
�ci� jedzie do córki, �yj�cej 
samotnie na farmie w głuszy 
afryka�skiej. Tam stara si� 
broni� jej i swojego honoru w 
warunkach panuj�cych po 
zawaleniu si� hegemoni bia-
łych.  

 
Przesłaniem tej po-

wie�ci, podobnie jak i całej 
twórczo�ci Coetzee, jest fakt, 
�e ludzie w obliczu dokony-
wania najistotniejszych wy-
borów �yciowych, s� zawsze 
sami … 

 
 pawel 

 

KuL(lek)tUrA 
 
 
 

K�tem oka... 
 

 ...czyli raport bardzo kulturalny ;) 
 

jest przede wszystkim za ró�-
norodno�� swojej twórczo�ci 
oraz styl godny najwi�kszych 
mistrzów pióra. Oszcz�dna, 
ale za to „skrojona” z du�ym 
polotem proza cechuje si� 
bogatymi w znaczenia dialo-
gami. Najbardziej charaktery-
styczna w jego dziełach, 
przynajmniej w moim odczu-
ciu, jest niesamowita umie-
j�tno�� nakre�lania portretów 
ludzi staj�cych w obliczu 
pełnych napi�cia, wyczerpu-
j�cych psychicznie wyzwa�.  

 
Urodził si� w Kapsz-

tadzie, a traumatyczne do-
�wiadczenia młodo�ci, sp�-
dzonej w Afryce, stanowi� 
dla niego bogate �ródło inspi-
racji. Jednak dziedzictwo 
apartheidu, rasizm, przemoc i 
niesprawiedliwo�� społeczna 
stanowi� w jego powie�ciach 
jedynie tło. W konfrontacji z 
brutaln� rzeczywisto�ci� bo-
haterowie ksi��ek Coetzee 
staj� przed wyborami etycz-
nymi, poszukuj� własnej to�-
samo�ci, próbuj� okre�li� 
własne „ja”. Wyobcowanie i 
poczucie wykluczenia w 
�wiecie napi�tnowanym nie-
szcz��ciem i �mierci� pozwa-
la na gł�bokie studium oso-
bowo�ci postaci - sam Coet-
zee twierdzi wr�cz, �e zagl�-
da ludziom w dusze. 

 
My�l�, �e chocia�by 

dla tego, jak�e butnego, 
stwierdzenia warto zmierzy� 
si� przynajmniej z jedn� po-
wie�ci� tego południowo-
afryka�skiego twórcy. Naj-
bardziej znane to: „	ycie i 
czasy Michaela K.”, „Czeka-
j�c na barbarzy�ców”, „Ha�-
ba” i „Wiek �elaza”. 

 
Moj� ulubion� 

ksi��k� jest „Wiek �elaza”. 
Ksi��ka trudna, na długo za-
padaj�ca w pami��. Jesienno- 
jesienna aura nadaje si� jak 
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Dwa słowa od Samorz�du Studentów  PG 
 

Strona www.samstud.pg.gda.pl to strona Samorz�du Studentów PG. Mo�na na niej znale�� du�o ciekawych i przydatnych informacji – 
zarówno bie��cych jak i wybiegaj�cych w przyszło��. Dominuj� imprezy kulturalne ró�nego rodzaju, pokazy, konferencje i spotkania organi-
zowane przez liczne organizacje i koła naukowe działaj�ce na naszej uczelni. Zach�camy do regularnego odwiedzania w/w strony, a tak�e do jej 
współtworzenia.  

Je�eli posiadasz interesuj�ce informacje dotycz�ce czego�, co b�dzie si� działo na uczelni lub jest z ni� zwi�zane (konferencje, rajdy 
turystyczne, turnieje sportowe, spotkania z ciekawymi lud�mi itp.), wy�lij wiadomo�� na adres karol_blazewicz@o2.pl. Ten apel kierujemy 
szczególnie do organizatorów wszelkiego rodzaju przedsi�wzi�� – podzielcie si� wiadomo�ciami typu co? gdzie? kiedy? z innymi! Jest to prosty 
i efektywny sposób na promocj� studenckich projektów. 

Na stronie Samorz�du (oraz na poszczególnych podstronach) ukazuje si� równie� wiele innych  informacji dotycz�cych spraw  istot-
nych  dla studentów, m. in.:  

♦ dy�ury Wydziałowych Komisji  Stypendialnych,  
♦ zmiany regulaminów,  
♦ terminy składania poda�,  
♦ terminy wyborów do organów Samorz�du, 
♦ kontakty do osób odpowiedzialnych za poszczególne wymiary działalno�ci Samorz�du, 
♦ opisy akcji współorganizowanych przez Samorz�d. 

 
Ponadto, na stronie znajduje si� „gar��” pomocnych plików – wzory poda�, preliminarzy, statuty organizacji i kół działaj�cych na na-

szej uczelni. Zreszt�, zobacz sam!  
Karol Bła�ewicz, 

członek Komisji ds. Informacji SSPG 
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dzwo�  i  wygrywaj: 
• kupon  50 zł  na  wizyt�  w  

salonie  fryzjerskim  NAOMI  
(ul. Fiszera) 

• uroczyst�  kolacj�  dla 2 osob  
w  Barze  Studzienka 

• obiad  w  bufecie  na  WZiE 
 

 

 

 

Droga Pani X! 
 

Wyszłam rano z 
domu. Jeszcze przed blo-
kiem, wychodz�c z klatki 
pomy�lałam - fajny ten 
dzie�: sło�ce lekko �wieci, 
delikatny mrozik, orze�-
wiaj�ce powietrze. Zaj�cia 
szybko si� sko�cz� a ja 
jeszcze szybciej wróc� do 
domu. Jak�e bardzo si� 
myliłam. Par� godzin pó�-
niej ku mojemu zdziwieniu 
�wiat zrobił si� cały biały. 
I to dosłownie. Pod noga-
mi biało, przed oczami bia-
ło. Jakby kto� zmienił ka-
nał w telewizorze przeł�-
czaj�c na inny, ten o nie-
codziennych zjawiskach 
przyrody. �nieg, wichura i 
burza z piorunami.  

Przemokni�ta do-
tarłam do przystanku. 
Tramwaje nie je�d��, sa-
mochody stoj� w kilome-
trowych korkach, zewsz�d 
wokół przemarzni�ci i 
przeklinaj�cy pogod� lu-
dzie... I tak przez kolejne 
miesi�ce? Oby do wiosny? 
 

AniaT 
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którzy si� ubiegali o to sty-
pendium mieli podobne 
szcz��cie ... 

22 kwietnia 2004, 
godzina 12 – po paru godzi-
nach w poci�gu wreszcie do-
brn�łam na miejsce w towa-
rzystwie Krzy�ka, kolegi z 
roku, który te� czekał na swój 
interview. Zostało jeszcze 
troch� czasu przed wyzna-
czon� godzin�, krótki spacer 
na uspokojenie nerwów - 
OK, jeste�my gotowi. 

Kilka pyta� na temat 
tego, co napisałam w poda-
niu, plany na przyszło��, za-
interesowania – czułam si� 
bardziej jak na pogaw�dce ze 
znajomymi, ni� stresuj�cej 
rozmowie, która ma rozstrzy-
gn�� o moim stypendium. 

Zaraz potem Krzy-
siek, Paweł – gładko poszło – 
oczywi�cie chłopaki bardziej 
wierz� w sukces, ni� ja. Có�, 
zobaczymy, drugi etap to dla 
mnie i tak wielki sukces! 

Wyniki mamy po-
zna� w ci�gu tygodnia – co-
dziennie nerwowo spraw-
dzam poczt�. Wreszcie po 
kilku dniach nadchodzi wia-
domo��... 

To nie mo�e by� 
prawda! Czytam jeszcze raz, 
i jeszcze jeden, i jeszcze... 
Łapi� za telefon: „Tato, udało 
si�!!!” 

Nie tylko ja mam 
powody do rado�ci: Paweł, 
Krzysiek, Bartek, Karol, Sta-
chu – 6 osób na 15 to nasza 
Politechnika! No, no, nie ma 
wstydu – wiedziałam, co ro-
bi�, wybieraj�c uczelni� �  

Par� tygodni pó�niej 
jeszcze jedna wycieczka do 
Warszawy – tym razem ju� 
bez stresu, bo przecie� nie ma 
si� co denerwowa� przed 
rozdaniem nagród. Wreszcie 
jest okazja, �eby pozna� resz-
t� „wspaniałej pi�tnastki” - 
nie ma co si� du�o rozpisy-
wa�: strasznie fajni ludzie. 
Ju� nie mo�emy si� doczeka� 
wakacji i wyjazdu do Buda-
pesztu, bo przecie� coroczne 
seminarium to jeden z bonu-
sów zwi�zanych z naszym 
stypendium. Mo�ecie sobie 
wyobrazi� darmow� wy-
cieczk� na W�gry z kup� 
atrakcji, jak np. dwudniowa 
szkoła mini-survivalu, czy 
bbbb 

wycieczka do siedziby GE i 
lunch z najwa�niejszymi z 
najwa�niejszych mened�era-
mi jednej z najwi�kszych 
firm na �wiecie? Nie wspo-
minaj�c ju� o samym Buda-
peszcie, w którym, jak to si� 
ładnie mówi, mo�na si� za-
kocha� od pierwszego wej-
rzenia... 

No i jeszcze grupa 
ludzi, którzy wiedz�, czego 
chc� od �ycia i potrafi� je na 
maxa wykorzysta�. Tych pa-
ru dni, które tam razem sp�-
dzili�my po prostu nie da si� 
zapomnie�, ale nie da si� ich 
te� opisa�. Poza tym, nie 
chc� wam odbiera� najwi�k-
szej frajdy przekonywania si� 
na własnej skórze ;) 

 No wi�c tyłek w 
troki i do dzieła! Termin mija 
10. grudnia – dacie rad� � 

Powodzenia i do zo-
baczenia w Budapeszcie! 

 
 

Alicja Majewska,  
IV rok ZiE, jedna z laureatek  

GE Foundation Scholarship  
Program 2003/2004 
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Studenci trzeciego 
roku studiów kierunków in-
formatycznych, technicz-
nych, ekonomicznych, zarz�-
dzania Politechniki Gda�skiej 
mog� ubiega� si� o stypen-
dium General Electric Foun-
dation. Beneficjenci otrzyma-
j� przez trzy kolejne lata sty-
pendium w wysoko�ci $1200 
oraz mo�liwo�� uczestnicze-
nia w ró�nych spotkaniach 
naukowych, w tym w do-
rocznym seminarium. Kan-
dydaci powinni wyró�nia� si� 
dobrymi wynikami studiów, 
oraz utrzymywa� wysoki po-
ziom nauki w czasie trwania 

 
stypendium. Wymagana jest 
dobra znajomo�� j�zyka an-
gielskiego. 

Formularze aplika-
cyjne oraz lista dokumentów, 
które nale�y do tych formula-
rzy doł�czy� podane s� na 
stronie 
www.iie.hu/ge_pl.html  

Komplet dokumen-
tów nale�y wysła� do 
10. grudnia 2004 r. na adres 
Polsko - Ameryka�ska Ko-
misja Fulbrighta GE Founda-
tion Scholar-Leaders Pro-
gram 
ul. Nowy �wiat 4 
00-497 Warszawa 
 
 

Stypendium General 
Electric Foundation s� przy-
znawane w naszym kraju ju� 
po raz drugi. Institute of In-
ternational Education (IIE) 
przeprowadza w imieniu GE 
Foundation konkurs w�ród 
studentów trzeciego roku 
pi�ciu wybranych uczelni: 
• Politechniki Gda�skiej, 
• Politechniki Łódzkiej, 
• Uniwersytetu  

Warszawskiego, 
• Uniwersytetu  

Wrocławskiego, 
• Politechniki  

Wrocławskiej. 
 

Ma on za zadanie 
wyłoni� pi�tnastu najzdol-
niejszych studentów, którzy 
b�d� mieli mo�liwo�� rozwi-
jania swojego potencjału po-
przez ró�nego rodzaju szko-
lenia oferowane przez GE 
Company. Aby otrzyma� sty-
pendium nale�y spełni� sze-
reg warunków szczegółowo 
opisanych na w/w stronie in-
ternetowej. Powodzenia!  

 
 

 

GE Foundation 
Scholarship 
Program – to 
nie dla mnie?! 
 (cz��� II) 
 

Stycze� – zła wia-
domo��. Przedłu�ono termin 
ubiegania si� o stypendium... 
A miało by� tak pi�knie – 
mała konkurencja to wi�ksze 
szanse. Ju� zaczynałam wie-
rzy�, �e naprawd� co� mo�e z 
tego wynikn��, ale ta jedna 
informacja skutecznie spro-
wadziła mnie na ziemi�. 
Trudno, poczekamy. Pewnie i 
tak nic z tego nie wyniknie, 
ale warto było – cho�by dla 
tych paru tygodni niepewno-
�ci i nadziei... 

 Marzec - wieczór 
jak ka�dy inny – siedz� w 
akademiku, próbuj� robi� 
projekt. Jak zwykle trudno si� 
skupi�, wi�c trzeba poszuka� 
sobie jakiej� wymówki, �eby 
jeszcze troch� si� poobija�... 
Mo�e jest jaka� nowa poczta? 
Otwieram skrzynk�... Interna-
tional Institute of Education? 
No tak, przecie� wła�nie 
upłyn�ł termin rozpatrywania 
poda� o stypendium GE! 
Czysta formalno�� – pewnie 
napisali, �e było im miło 
otrzyma� moj� aplikacj�, 
konkurencja była wyrówna-
na, ale niestety... Niby takie 
oczywiste, a jednak r�ce mi 
dr��. Raz kozie �mier�, 
otwieram: „we are happy to 
invite you for an interview, 
which will take place…”  

Niemo�liwe!! Czy to 
si� dzieje naprawd�? Współ-
lokatorki patrz� na mnie jak 
na wariata – pewnie zarea-
gowałabym podobnie, gdyby 
która� z nich zacz�ła ni z te-
go, ni z owego wrzeszcze� i 
skaka� po pokoju. Mi�dzy 
jednym i drugim napadem 
rado�ci wytłumaczyłam im 
wreszcie, o co chodzi – ma-
rzenia jednak si� spełniaj�! 

No tak, ale to dopie-
ro pocz�tek. Teraz trzeba ze-
bra� siły i przygotowa� si� do 
rozmowy, bo to od niej pew-
nie wszystko b�dzie zale�ało. 
Kilka innych osób z PG te� 
dostało zaproszenie do War-
szawy. Niestety nie wszyscy,  
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tym j�zyku (uczestnicy kon-
kursu mog� korzysta� z do-
wolnej liczby słowników oraz 
z prostych kalkulatorów). 
T.I.M.E.S. ma mi�dzynaro-
dowy charakter. Ju� zakwali-
fikowanie si� do półfinałów 
jest powodem do dumy. 
T.I.M.E.S jest równie� jedy-
nym turniejem decyzyjnym o 
takim zasi�gu i skierowanym 
do studentów zarz�dzania i 
ekonomii z uczelni o profilu 
technicznym. 

UWAGA!! Lo-
kalne eliminacje do 
konkursu TIMES od-
b�d� si� na Wydziale 
ZiE PG ju� niedługo. 
Sprawd� szczegóły na 
stronie 
http://estiem.zie.pg.gda.pl 

Strona konkursu: 
www.times.estiem.org .  

 
Czym jest ESTIEM? 
 
 ESTIEM (European 

Students of Industrial Engi-
neering and Management) 
http://www.estiem.org. Przy 
Wydziale ZiE działa lokalna 
grupa tej organizacji LG 
Gda�sk. 

ESTIEM zrzesza stu-
dentów uczelni technicznych 
studiuj�cych na kierunkach 
zwi�zanych z in�ynieri� i za-
rz�dzaniem w przemy�le 
(IEM - Industrial Engineering 
and Management). Organiza-
cja prowadzona jest przez 
studentów dla studentów. Za-
ło�ona została w 1990 roku, 
posiada 62 lokalne przedsta-
wicielstwa w 22 krajach Eu-
ropy, w sumie zrzesza ponad 
40 tys. studentów, a j�zykiem 
oficjalnym jest angielski. 

ESTIEM tworzy nie-
zrównan� sie� ł�cz�c� ludzi z 
ró�nych kultur i o ró�nych 
do�wiadczeniach. Członkiem 
Organizacji mo�e zosta� ka�-
dy student in�ynierii i zarz�-
dzania w przemy�le lub kie-
runku pokrewnego.  
 

Wa�ne strony: 
ESTIEM 
http://www.estiem.org 
T.I.M.E.S 
www.times.estiem.org 
Grupa lokalna na PG: 
http://estiem.zie.pg.gda.pl 
 

Czym jest case 
study (studium 
przypadku)? 
 

Czemu? 
Nauczanie ju� dawno 

przestało mie� charakter tyl-
ko i wył�cznie teoretyczny. 
Kładzie si� teraz coraz wi�k-
szy nacisk na praktyczne 
aspekty poznawanych zja-
wisk. Prawdopodobnie z tego 
wła�nie powodu w programie 
studiów technicznych znajdu-
je si� tak wiele laboratoriów, 
projektów i symulacji. 

Co zrobi� jednak w 
przypadku studiów ekono-
miczno-mened�erskich? Ra-
czej trudno byłoby ka�demu 
studentowi udost�pni� jak�� 
firm� do zabawy (czyt. na-
uki). 

 
Co to jest case study? 

Rozwi�zaniem tego 
problemu jest tzw. studium 
przypadku (ang. case study). 
Jest ono niczym innym, jak 
uproszczon� wersj� problemu 
z zakresu ekonomi czy te� 
marketingu, z którym musieli 
poradzi� sobie „prawdziwi” 
mened�erowie pewnej firmy. 
Typowymi tematami studium 
przypadku mog� by� np. 
wprowadzenie nowego towa-
ru na rynek czy te� stworze-
nie propozycji poprawienia 
opłacalno�ci inwestycji. Ze-
społy studentów maj� ograni-
czony czas, aby zapozna� si� 
z problemem i przygotowa� 
jego rozwi�zanie. 

Ale to dopiero pocz�-
tek … Integraln� cz��ci� 
rozwi�zywania studium 
przypadku jest prezentacja 
rozwi�zania. Odbywa si� to 
zazwyczaj przed komisj� za-
wieraj�c� przedstawicieli 
firmy przygotowuj�cej pro-
blem. Cz�sto potwierdza si� 
tutaj zasada, i� nie jest proste 
wpa�� na dobry pomysł, ale o 
wiele trudniej jest skutecznie 
sprzeda� ten pomysł komu� 
innemu. Zwyci�ski zespół, w 
zale�no�ci od szczodro�ci or-
ganizatorów, zostaje uhono-
rowany symbolicznym „u�ci-
skiem dłoni prezesa”. W nie-
których przypadkach zwy-
ci�zcy dostaj� jakie� nagrody 

ci�zcy dostaj� jakie� nagrody 
rzeczowe. 
 

Co ja (oni) mog� z tego 
mie�? 

Studium przypadku 
stanowi pewnego rodzaju 
transakcj� wi�zan�. Firmy 
przygotowuj�ce problemy 
otrzymuj� pomysły, które 
mog� okaza� si� lepsze od 
ich własnych rozwi�za�. 
Wielkie przedsi�biorstwa 
przygl�daj� si� równie� 
uwa�nie zwyci�zcom organi-
zowanych przez nie studiów 
przypadków. Cz�sto oferuj� 
im przej�cie uproszczonego 
procesu rekrutacji. Studenci 
maj� okazj� do po�wiczenia 
umiej�tno�ci pracy w grupie. 
Maj� oni równie� okazj� do 
zapoznania si� z prawdziwy-
mi problemami. 
 
Czym jest T.I.M.E.S? 
 

T.I.M.E.S 
(Tournament In Management 
& Engineering Skills) jest 
jedynym ogólnoeuropejskim 
biznesowym turniejem 
decyzyjnym (case study) 
przeznaczonym dla 
studentów uczelni 
technicznych (Industrial 
Engineering & Management 
studies). 

Jest on trójetapowy. 
Na pocz�tku s� lokalne kwa-
lifikacje organizowane przez 
wi�kszo�� grup regionalnych 
ESTIEMu. Zwyci�zcy elimi-
nacji bior� udział w zagra-
nicznym półfinale. Jedna lub 
dwie najlepsze dru�yny ze 
wszystkich półfinałów bior� 
udział w wielkim finale. 

Ka�dy z etapów pole-
ga na rozwi�zaniu w warun-
kach kontrolowanych jedne-
go (w przypadku lokalnych 
eliminacji) lub dwóch, trzech 
case’ów. Ka�da z dru�yn 
przedstawia swoje rozwi�za-
nie przed komisj� zło�on� z 
kadry akademickiej oraz 
przedstawicieli firm. 

Kilka kwestii czyni 
T.I.M.E.S.a bardzo unikaln� 
imprez�. Jest ona od pocz�tku 
do ko�ca prowadzona tylko i 
wył�cznie po angielsku. Pro-
blemy konkursowe s� napi-
sane po angielsku, prezenta-
cje odbywaj� si� równie� w 
tym j�zyku (uczestnicy kon-

Je�li impreza  
andrzejkowo –  
mikołajkowa,  
to tylko w  
Kwadratowej! 
 

W ostatni weekend 
wi�kszo�� klubów i dyskotek 
odwiedziły rzesze studen-
tów, poza stałymi bywalcami 
byli równie� Ci, którzy 
wcze�niej zdecydowali si� 
uczci� zbli�aj�ce si� An-
drzejki. Nawet ogromne ko-
lejki przed drzwiami lokali i 
godzinne oczekiwania na 
wej�cie, nie zniech�ciły 
wci�� gromadz�cych si� stu-
dentów, a dobiegaj�ca z we-
wn�trz klubu muzyka była 
bardziej przekonuj�ca � I 
tak te� było w Kwadratowej, 
gdzie ostatnio co weekend 
bawi� si� tłumnie studenci 
Politechniki.  

W zwi�zku z tym 
mamy dla Was �wietn� wia-
domo��!! W przyszły week-
end, a dokładnie w pi�tek tj. 
3. grudnia odb�dzie si� wła-
�nie w KWADRATOWEJ 
impreza andrzejkowo – mi-
kołajkowa, na któr� organi-
zatorzy serdecznie zaprasza-
j�. Wst�p do godziny 22.00 
dla studentów naszego Wy-
działu i osób towarzysz�cych 
jest całkowicie ZA DAR-
MO. Poza tym muzyczne hi-
ty, z których na pewno ka�-
dy wybierze co� dla siebie, a 
w przerwach przewidziane 
zabawne konkursy z nagro-
dami. „Ogólnie rzecz bior�c 
b�dzie �wietna zabawa” – 
zapewniała Joanna Westfal, 
jedna z organizatorów.  

My co do tego nie 
mamy w�tpliwo�ci, dlatego 
sami zamierzamy si� wybra� 
i Was równie� serdecznie 
zapraszamy.  
 

Arleta 
 

 

. 
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Rynek pracy - 
Nowe nadzieje 
Bezrobocie za-
cz�ło spada� – 
to najwa�niejsza 
informacja doty-
cz�ca rynku pra-
cy. Spadek nie 
jest wprawdzie 
gwałtowny, ale 
niemal od po-
cz�tku roku mo�-
na zauwa�y� 
wzrost liczby 
miejsc pracy. 

 
Nie nale�y jednak 

popada� w eufori�, poniewa� 
cz��� wzrostu zwi�zana jest z 
sezonowym zatrudnianiem. 
Wreszcie mo�na mówi� o 
trwałej tendencji. Pytanie tyl-
ko, jak długo… 

 
Drugim pozytyw-

nym zjawiskiem z punktu 
widzenia rynku pracy było 
wej�cie Polski do Unii Euro-
pejskiej. Spo�ród pa�stw, 
które w UE były ju� przed 1 
maja 2004 r., trzy zdecydo-
wały si� na pełne otwarcie 
rynków pracy - Wielka Bry-
tania, Irlandia i Szwecja. Na 
razie ani Polacy ani obywate-
le innych nowych unijnych 
pa�stw nie zacz�li masowo 
emigrowa� w poszukiwaniu 
pracy, a cz���, która si� na to 
zdecydowała – wracała z 
kwitkiem, nie spełniwszy 
oczekiwa� zagranicznych 
pracodawców. Oznacza to, �e 
młodzi, wykształceni ludzie 
nadal maj� szans� na wyjazd 
do jednego z tych pa�stw.  
B�dzie te� łatwiej o prac� w 
pozostałych pa�stwach Unii 
Europejskiej, nawet w tych, 
w których jeszcze obowi�zuj� 
okresy przej�ciowe. 

 
Niewykluczone, �e 

coraz mniej osób b�dzie my-
�lało o wyje�dzie za granic�, 
bo według rz�dowych zało-
�e�, poziom bezrobocia na 
koniec 2004 roku powinien 

spa�� do 19%, a w 2005 – do 
17%. Nawet, je�li prognozy 
si� sprawdz� to i tak poziom 
bezrobocia w Polsce b�dzie 
niemal dwukrotnie wy�szy 
od �redniej w Unii Europej-
skiej (niespełna 10%).  

 
Praca jest 
Ka�dego dnia w por-

talu Pracuj.pl mo�na znale�� 
około 1000 ofert, kilkadzie-
si�t stron liczy co tydzie� do-
datek do „Gazety Wybor-
czej” – „Gazeta Praca”. Jed-
nak poziom bezrobocia – 
równie� w�ród absolwentów 
wy�szych uczelni – jest tak 
wysoki, �e na ciekawsze 
ogłoszenia przychodzi nawet 
kilkaset aplikacji. 

 
Ju� od kilku lat klu-

czowym wymaganiem jest 
do�wiadczenie. Wykształce-
nie jest traktowane jako pod-
stawa, któr� ka�dy musi 
mie�. Coraz cz��ciej mo�na 
trafi� na oferty, które nie pre-
cyzuj�, jaki kierunek kandy-
dat ma mie� uko�czony. Li-
cz� si� umiej�tno�ci, a nie za-
liczone zaj�cia. 

 
Nie jest to jednak 

reguł�. S� zawody, w których 
wykształcenie liczy si� co 
najmniej tak samo, jak do-
�wiadczenie. Trudno sobie 
wyobrazi�, �eby na stanowi-
sku ds. utrzymania ruchu w 
nowoczesnej fabryce praco-
wał absolwent, który nie 
uko�czył technicznego fakul-
tetu. Podobnie wygl�da 
sprawa zatrudnieniem archi-
tektów, lekarzy czy informa-
tyków. 

 
Do�wiadczenie cenne 

Osoby poszukuj�ce 
pracy od dłu�szego czasu 
cz�sto mówi�, �e idealnym 
kandydatem jest dwudziesto-
pi�cioletni absolwent studiów 
dziennych, znaj�cy dwa j�zy-
ki obce i maj�cy pi�� lat do-
�wiadczenia zawodowego. 
Bardziej jednak chodzi o to, 
�e osoby bez do�wiadczenia 
maj� małe szanse na prac�, 
zwłaszcza na odpowiedzial-
nym stanowisku. 

 
Zdobycie do�wiad-

czenia jest trudne i łatwe za-
razem. Trudne, bo na prakty 

razem. Trudne, bo na prakty-
ki do najlepszych firm zgła-
sza si� czasem wi�cej kandy-
datów ni� do pracy. Łatwe, 
bo cennym do�wiadczeniem 
jest nie tylko sta� w renomo-
wanym koncernie, ale i kilka 
tygodni pracy w niewielkiej 
firmie, gdzie mo�na mie� 
wi�ksz� odpowiedzialno�� i 
wi�cej si� nauczy�. 

 
Do�wiadczenie 

mo�na nabywa� w ró�ny spo-
sób. Najłatwiej jest studen-
tom wieczorowym i zaocz-
nym, bo maj� stosunkowo 
du�o czasu w godzinach pra-
cy. Natomiast studiuj�cy w 
trybie dziennym maj� kilka 
miesi�cy wakacji, mog� te� 
tak uło�y� zaj�cia na uczelni, 
�eby wygospodarowa� jeden 
czy dwa dni w tygodniu na 
prac�. W ostateczno�ci mo�-
na pracowa� „po godzinach”. 
Student informatyki mo�e pi-
sa� programy czy projekto-
wa� strony internetowe wie-
czorem, student dziennikar-
stwa pisa� teksty w soboty i 
niedziele, a przyszły lekarz – 
w tym samym czasie odby-
wa� dodatkowe praktyki w 
szpitalu. 

 
J�zyki kluczowe 

Znajomo�� j�zyka 
angielskiego jest konieczna 
na niemal wszystkich stano-
wiskach. Nawet, je�li si� 
oka�e, �e do wykonywania 
okre�lonych obowi�zków nie 
jest ona potrzebna, to i tak 
jest du�e prawdopodobie�-
stwo, �e pracodawca b�dzie 
jej wymagał, bo „mo�e kie-
dy� si� przyda”. 

 
Z bada� prowadzo-

nych przez Pracuj.pl wynika, 
�e w około 80% ogłosze� po-
jawia si� wymóg znajomo�ci 
angielskiego, na drugim 
miejscu jest j�zyk niemiecki, 
a na trzecim i czwartym (z 
niewielk� ró�nic�) – francu-
ski i rosyjski. 

 
Osoba nie znaj�ca 

j�zyków obcych ma te� małe 
szanse na korzystanie ze 
swobodnego przepływu pra-
cowników, który gwaranto-
wany jest Polakom jako 
obywatelom Unii Europej-
skiej. Pozostaje jej wówczas  

skiej. Pozostaje jej wówczas 
ubieganie si� o prac� fizycz-
n� z nadziej� na poduczenie 
si� j�zyka obcego podczas 
zbioru truskawek czy szpara-
gów.  

 
Który sektor? 
Student my�l�cy o 

karierze zawodowej powinien 
przede wszystkim odpowie-
dzie� sobie na pytanie, w któ-
rym z sektorów chciałby pra-
cowa�. 

 
Pierwszy sektor to 

administracja pa�stwowa i 
samorz�dowa, a tak�e inne 
instytucje bud�etowe: szkoły, 
słu�ba zdrowia, wojsko, poli-
cja, wymiar sprawiedliwo�ci 
itp. W tzw. „bud�etówce” 
prac� mo�e znale�� absol-
went ka�dego kierunku i ka�-
dej specjalizacji. Cech� tej 
pracy jest stosunkowo du�a 
przewidywalno�� kariery. 
Pocz�tkuj�cy urz�dnik czy 
nauczyciel wie, kiedy mo�e 
awansowa� i jakie wynagro-
dzenie b�dzie mu przysługi-
wało, o ile nie zmieni� si� 
przepisy. Wi�cej na temat 
pracy w pierwszym sektorze 
mo�na znale�� w artykule 
po�wi�conym bran�y „słu�ba 
publiczna” w dalszej cz��ci 
przewodnika. 

 
Drugi sektor to biz-

nes, czyli wszystkie firmy – 
wielkie mi�dzynarodowe 
koncerny i małe, rodzinne 
przedsi�biorstwa, a tak�e sa-
modzielnie prowadzona dzia-
łalno�� gospodarcza. To naj-
cz��ciej wybierane, a przy-
najmniej – najcz��ciej wy-
mieniane jako oczekiwane 
miejsce pracy. Drugi sektor 
jest do tego stopnia zró�ni-
cowany, �e trudno go w kilku 
zdaniach scharakteryzowa�. 
Najpopularniejsze bran�e 
opisujemy w dalszej cz��ci 
przewodnika. 

 
W ramach trzeciego 

sektora działa kilkadziesi�t 
tysi�cy podmiotów: stowa-
rzysze�, zwi�zków, klubów 
itp. To tzw. ngo’sy, czyli or-
ganizacje pozarz�dowe (non-
govermental organisation).  

 
(ci�g dalszy na str. 10) 
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(ci�g dalszy ze str. 9) 
 
Utrzymywane s� z dotacji 
pa�stwowych, grantów 
przyznawanych przez Uni� 
Europejsk�, fundacji amery-
ka�skich i europejskich albo 
z własnej działalno�ci go-
spodarczej. Prowadz� dzia-
łania na wielu polach: eko-
logiczne, edukacyjne, akty-
wizacyjne, charytatywne. 
Cech� charakterystyczn� or-
ganizacji pozarz�dowych 
jest to, �e du�a ich cz��� ko-
rzysta z pracy wolontariu-
szy, czyli nieopłaconych 
pracowników. Wi�cej na 
temat specyfiki trzeciego 
sektora znajdziecie w dal-
szej cz��ci przewodnika. 

 
Gdzie szuka�? 
Praca jest wsz�dzie 

- w ka�dym sektorze gospo-
darki, w ka�dej bran�y, w 
ka�dym zawodzie i w ka�-
dym kraju. Najłatwiej szu-
ka� pracy przez Internet – 
przemawia za tym wiele 
ofert w jednym miejscu oraz 
niski koszt dotarcia. Korzy-
sta� mo�na z portali rekruta-
cyjnych, takich jak Pra-
cuj.pl, gdzie mo�na przegl�-
da� oferty wyszukiwane 
według kluczowych kryte-
riów. 

 
Informacje o wol-

nych miejscach mo�na zna-
le�� równie� na stronach in-
ternetowych pracodawców. 
Coraz cz��ciej tworz� sekcje 
„kariera” czy „praca”, w 
których zamieszczaj� ogło-
szenia o wakatach. Oprócz 
tego s� jeszcze serwisy 
urz�dów pracy, agencji pra-
cy tymczasowej czy ogólno-
europejski serwis EURES. 

 
Oprócz Internetu 

pozostaje prasa - wiele gazet 
codziennych i tygodników 
regionalnych zamieszcza 
oferty pracy. W ten sposób 
mo�na znale�� prac� 
zwłaszcza w mniejszych, 
lokalnych firmach. Cennym 
�ródłem informacji s� te� 
urz�dy pracy, jednak sto-
sunkowo rzadko mo�na tam 
znale�� oferty dla osób z 
wy�szym wykształceniem. 
Zainteresowani prac� urz�d-
nicz� powinni sprawdza� 

nicz� powinni sprawdza� 
oferty w Biuletynie Słu�by 
Cywilnej lub w jego inter-
netowej wersji, która jest 
dwa razy w miesi�cu uak-
tualniania i dost�pna na 
stronie Urz�du Słu�by Cy-
wilnej.  

O innych sposo-
bach szukania pracy mo�e-
cie przeczyta� w tym prze-
wodniku, w artykule „Szu-
ka� inaczej”. 

 
Co w przewodniku? 

W przewodniku 
znajdziecie informacje do-
tycz�ce CV i listu motywa-
cyjnego, rozmowy kwalifi-
kacyjnej, assessment centre 
oraz negocjacji pensji. Do-
wiecie si� równie�, w któ-
rych bran�ach i zawodach 
jest najwi�cej ofert pracy 
oraz w których wojewódz-
twach najtrudniej o wolny 
etat. 

Przeczytacie rów-
nie� o call center, gdzie ła-
two o prac� dla studentów, 
a tak�e o coraz cz��ciej 
wykorzystywanej formule 
zatrudniania pracownika – 
poprzez agencj� pracy tym-
czasowej. 

 
Najobszerniejsza 

cz��� „Pracodawców” do-
tyczy Unii Europejskiej. 
Jakie kraje i na jakich wa-
runkach pozwalaj� podej-
mowa� prac� Polakom? 
Czy mo�na zało�y� własn� 
firm� na Zachodzie? Czy 
polscy studenci ucz�cy si� 
w krajach UE maj� jakie� 
udogodnienia w dost�pie do 
rynku pracy? Kto mo�e ofe-
rowa� prac� w kraju nale-
��cym do UE? I na koniec 
– na jakie problemy kultu-
rowe musi by� przygoto-
wany pracuj�cy za granic� 
Polak. 

 
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 
 

 Na naszym Wydziale Zarz�-
dzania i Ekonomii panuje mo-
da na przynale�no�� do ró�ne-
go rodzaju kół naukowych i 
organizacji studenckich.  Jak 
powszechnie wiadomo, warto 
jest robi� co� dodatkowego, 
dzi�ki czemu b�dziemy bogatsi 
o nowe do�wiadczenia prak-
tyczne, wykorzystuj�c do ich 
realizacji wiedz� teoretyczn� 
zdobyt� w trakcie studiów.  
Magdalena Paciorkowska - za-
ło�ycielka oraz przewodnicz�-
ca Naukowego Koła Marke-
tingu zechciała udzieli� mi 
wywiadu na temat jego dzia-
łalno�ci i dalszych planów. 
 
Bo�ena: Czym jest Koło Marke-
tingu na Wydziale Zarz�dzania i 
Ekonomii? 
Magdalena: Naukowe Koło 
Marketingu istnieje od marca 
2004 roku. Tworzy je grupa stu-
dentów, którzy chc� zdobywa� 
wiedz� dotycz�c� marketingu 
nie tylko z teoretycznego punktu 
widzenia, ale równie� i z prak-
tycznego - poprzez realizacj� 
projektów i bada�. 
B: Kto jest najwa�niejszy i kto 
pełni kluczowe  funkcje? 
M: Opiekunem Koła Marketin-
gu jest dr Anna Drapi�ska. 
Wszyscy w Kole pełni� bardzo 
wa�ne funkcje: decydujemy, 
czym si� b�dziemy zajmowa� i 
w jakim kierunku chcemy si� 
rozwija�. Ka�dy z nas pracuje 
nad projektami i  proponuje 
swoje pomysły. Liczy si� otwar-
to�� i kreatywno��. 
B: Czym obecnie zajmuje si� 
Koło Marketingu? 
M: Pomimo tak krótkiego sta�u 
realizujemy projekt dotycz�cy 
bada� marketingowych dla jed-
nego z trójmiejskich Zespołów 
Szkół, pomagamy w organizo-
waniu konferencji naukowej 
tworzonej przez Katedr� Marke-
tingu naszego Wydziału. Ponad-
to nawi�zali�my współprac� 
bbbb 

z jedn� z firm produkcyjnych 
w Pruszczu Gda�skim, by� 
mo�e b�dziemy te� współpra-
cowa�  z jednym z gda�skich 
przedszkoli. Firmy, z którymi 
współpracujemy maj� okre-
�lone problemy z dziedziny 
marketingu, które staramy si� 
rozwi�zywa�. 
B: Jakie s� plany działalno�ci 
na ten rok? 
M: Mamy bardzo du�o po-
mysłów; głównym celem 
działalno�ci naszego Koła jest 
uczenie si� marketingu w 
praktyce poprzez nawi�zywa-
nie kontaktów z firmami i 
próby rozwi�zywania ich 
problemów marketingowych. 
Chcemy nawi�za� współprac� 
z Kołami Marketingowymi 
innych uczelni, współpraco-
wa� z innymi wydziałami Za-
rz�dzania i Ekonomii w Pol-
sce oraz prowadzi� akcje cha-
rytatywne. Zale�y nam tak�e 
na współpracy z innymi ko-
łami naukowymi naszej 
uczelni. 
B: Jakie s� korzy�ci z przyna-
le�no�ci do Naukowego Koła 
Marketingu? 
M: Jest to praca z rzeczywi-
stymi firmami i rozwi�zywa-
nie ich prawdziwych proble-
mów marketingowych - na-
uka marketingu w praktyce. 
Rozwijamy si� intensywnie i 
bardzo by�my chcieli dalej 
poszerza� swoje horyzonty. 
Poza tym robi�c co� razem 
poznajemy si� i uczymy 
współpracy ze sob�, co w dzi-
siejszej rzeczywisto�ci wiele 
znaczy, no i oczywi�cie po-
znajemy nowych ludzi.  
 
Osoby ch�tne do współpracy 
mog� pisa� na adres e-mail: 
magdalenapaciorkowska@wp.pl   
lub katarzyna.majka@wp.pl 

 
Wywiad przeprowadziła 

Bo�ena B. 
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Przemówienie dobre na wszystko ;-) 
 

Kole�anki i koledzy, 
osmotyczne komunikowanie celów wymaga sprecyzowa-
nia i okre�lenia systemu powszechnego uczestnictwa. Po-
dobnie aktualna struktura organizacyjna spełnia istotn� ro-
l� w kształtowaniu modelu rozwoju. W ten sposób stały 
wzrost zakresu naszej efektywno�ci powoduje docenianie 
znaczenia nowych propozycji. Wy�sze zało�enia misji, a 
tak�e stałe zabezpieczenie informacyjno-integracyjne na-
szej działalno�ci pomaga w przygotowaniu i realizacji kie-
runków wzmacniania kultury korporacyjnej.  
Wyzwolenie efektu synergii spowodowało, �e wzmocnie-
nie i rozwijanie struktur sprzyja procesowi uzb�dniania 
przeszacowa� postaw uczestników wobec zada� stawia-
nych przez organizacj�. Z drugiej strony realizacja zada� 
stawianych przed zespołem spełnia wa�ne zadanie w wy-
pracowaniu odpowiadaj�cego potrzebom systemu szkole-
nia. Nie zapominajmy jednak, �e nowy model działalno�ci 
organizacyjnej mobilizuje szerok� grup� przez udział w 
kształtowaniu wielow�tkowej optyki prosprzeda�owej.  
Ró�norakie i bogate do�wiad- 
czenia zakres szkolenia przed- 
stawia interesuj�c� prób�  
sprawdzenia dalszych kierun- 
ków rozwoju. Troska kierow- 
nictwa, a szczególnie dalszy 
 rozwój ró�nych form działal- 
no�ci poci�ga za sob� proces 
wdra�ania i unowocze�niania istniej�cych warunków ad-
ministracyjno-finansowych. Praktyka codziennego oddzia-
ływania z procesami dowodzi, �e efektywna polityka in-
formacyjna zmusza nas do reakceptacji odpowiednich wa-
runków aktywizacji.  
Wagi i znaczenia tych problemów nie trzeba szerzej udo-
wadnia�, poniewa� efekt szerokich konsultacji mi�dzy-
działowych umo�liwia w wi�kszym stopniu tworzenie 
form oddziaływania.  
 

Jak zachowa� zdrowy poziom  
szale�stwa  
... i DoPrOwAdZiC dO NiEgO 
InNyCh 
�
�

� Co rano obiegnij sprintem całe biuro. 
� Zignoruj pierwsze pi�� osób, które powiedz� ci 

„dzie� dobry”. 
� Paplaj bez sensu do znajomych w biurze, a na ko-

niec spytaj „Zrozumiałe�? Wkurza mnie, kiedy mu-
sz� powtarza�”. 

� Kiedy jeden z twoich kolegów/kole�anek akurat co� 
liczy, wykrzykuj gło�no losowe liczby. 

� Przy ko�cu spotkania w pracy, zaproponuj, �eby 
zako�czy� je od�piewaniem hymnu narodowego. 

� Wejd� do gabinetu Bardzo Zaj�tej Osoby i 
wł�cz/wył�cz �wiatło 10 razy. 

� Przez godzin� zwracaj si� do ka�-
dego „Krzysiek”. 

� Kiedy jeden z kumpli akurat wyj-
dzie z pokoju, wstaw jego krzesło 
do windy. 

� Mów z silnym �l�skim akcentem. 
� Przynie� swoj� klawiatur� do po-

koju innego pracownika i zapro-
ponuj zamian�. 

� Przeprowad� poni�sz� rozmow� z wybran� osob� 
10 razy: „Słyszałe�/a�?” „Co?” „Ju� nic”. 

� Przyjd� do pracy w mundurze wojskowym a na py-
tanie o powód, odpowiedz „Gdybym ci powie-
dział/a, musiał(a) bym ci� zabi�”. 

� Zadzwo� do współpracownika i 
podaj�c si� za głównego kelnera 
w znanej, szykownej restauracji, 
powiadom go, �e wygrał lunch dla 
czterech osób. 

� Podczas bardzo wa�nych rozmów 
z klientami mów z wyra�nym ob-
cym akcentem (niemieckim, 
szkockim, jamajskim, Kaczora 
Donalda itd.). 

� Objed� cale pi�tro na rolkach roz-
rzucaj�c słodycze. 

 

 

I jeszcze meteorologiczno - ekonomiczna prognoza pogody na kilka najbli�szych tygodni: spadn� ceny pa-
liwa :-) i spadnie temperatura :-( . Spadnie �nieg :D i zmniejszy si� ilo�� osób pojawiaj�cych si� na poran-
nych wykładach ;-) Spadn� ceny w hipermarketach w ramach „przed�wi�tecznej hiper-obni�ki cen” :P oraz 
obni�y si� warto�� złotówki w stosunku do dolara i euro.  

 

 

 

 


