
Dzi�kujemy wszystkim Darczy�com, którzy wsparli akcj� zbierania pre-
zentów dla dzieci sp�dzaj�cych �wi�ta Bo�ego Narodzenia w Szpitalu 

Akademii Medycznej w Gda�sku. 
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Od styczniowego wydania „gaZiEty” ju� co miesi�c ukazywa� si� b�d� 
wywiady ze znanymi i cenionymi postaciami wydziałowego �ycia. Je�li 
chcesz si� czego� dowiedzie� o swoim profesorze, koniecznie si�gnij 
po „gaZiEt�”! W tym numerze wywiad z Dziekanem, doktorem hab. 
Bolesławem Garbacikiem, prof. nadzw. PG (str. 7) . 
 

Arleta 

Nie my�lałe� nigdy, �eby wybra� si� na mecz i pokibicowa� uczelnia-
nym dru�ynom? Mo�e jeden z Twoich znajomych jest reprezentantem 
w jakiej� dyscyplinie i przydałoby mu si� Twoje wsparcie. Teraz jest 
to ju� mo�liwe, od nowego roku w „gaZiEcie” Sport na WZiE! A w 
nim relacje, terminy i wyniki spotka� z udziałem sportowych ekip Po-
litechniki Gda�skiej (str. 8). 

 

Arleta 
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Za granic� po stu-
diach 
 
Zdecydowana wi�kszo�� 
ofert stypendiów zagra-
nicznych skierowana 
jest do osób ucz�cych 
si� na studiach licen-
cjackich, in�ynierskich i 
magisterskich. Absol-
wenci maj� małe szanse 
na wyjazd, chyba �e s� 
na studiach podyplo-
mowych lub pracuj� 
naukowo. 
 

Znacznie łatwiej ma-
j� pracownicy naukowi. Nie 
do��, �e polscy naukowcy 
mog� liczy� na stypendia 
fundowane przez rz�dy in-
nych pa�stw lub fundacje, to 
jeszcze wiele zagranicznych 
uczelni i instytucji naukowo-
badawczych na własn� r�k� (i 
koszt) zaprasza pracowników 
naukowych na trwaj�ce kilka, 
kilkana�cie miesi�cy sta�e 
naukowe. 
 

Korzystaj�c z takich 
programów polski pracownik 
naukowy (i to nie tylko mło-
dy), mo�e wyjecha� do wi�k-
szo�ci pa�stw europejskich, a 
tak�e dalej – do Stanów 
Zjednoczonych, Japonii czy 
w bardziej egzotyczne miej-
sca pracy, jak Tunezja, Iran 
czy Kazachstan. Oprócz tego 
istniej� programy, które nie 
okre�laj� kraju docelowego – 
teoretycznie mo�na wybra� 
sobie dowolne pa�stwo, do 
którego chce si� jecha�. Pó�-
niej trzeba oczywi�cie wyka-
za�, �e wybór ten jest uza-
sadniony merytorycznie. Ta-
kie stypendia proponuje m.in. 
program Socrates-Erasmus 
czy fundacja Crescendum 
Est-Polonia. 
 

Nie trzeba by� studentem 
W trudniejszej sytuacji s� te 
osoby, które chciałyby wyje-
x 

cha� na stypendium, a nie s� 
ani studentami, ani pracow-
nikami naukowymi (uczest-
nicy studiów podyplomo-
wych nie maj� statusu stu-
dentów). Ale i oni mog� zna-
le�� co� dla siebie. I nawet 
nie zawsze musz� by� na stu-
diach podyplomowych. Fun-
dacja im. Macieja Nowickie-
go oferuje absolwentom kie-
runków zwi�zanych z ochro-
n� �rodowiska półroczne sty-
pendia w Niemczech, pod-
czas których stypendysta pra-
cuje na uczelni lub w znanej 
firmie. Do Niemiec, a kon-
kretnie do Bawarii, mo�na 
pojecha� za �rodki z tamtej-
szego Ministerstwa O�wiaty, 
Wyzna�, Nauki i Sztuki. Za 
około 7500 euro trzeba przez 
rok si� utrzyma�, a czas ten 
po�wi�ci� na studia uzupeł-
niaj�ce, doktoranckie lub po-
dyplomowe na jednej z ba-
warskich uczelni. Na podob-
nych zasadach mo�na te� wy-
jecha� do innych pa�stw, 
m.in. Belgii, Holandii, Fran-
cji. 
 

Osoby szczególnie 
zainteresowane zagadnienia-
mi zwi�zanymi z Europ� 
Centraln� b�d� miały łatwiej-
sz� od innych drog� do uzy-
skania stypendium fundowa-
nego przez Mi�dzynarodowy 
Fundusz Wyszehradzki. Za 
4000 euro stypendysta musi 
opłaci� swój pobyt w jednym 
z pa�stw nale��cym do Gru-
py Wyszehradzkiej, czyli w 
Czechach, na Słowacji lub na 
W�grzech. 
 
MBA te� mo�na za darmo 

Mo�na równie� otrzyma� 
fundusze na studia typu 
MBA. Francuski rz�d oferuje 
9-miesi�czne wyjazdy Pola-
kom, którzy chcieliby sko�-
czy� studia uzupełniaj�ce lub 
podyplomowe we Francji. 
Studenci studiów podyplo-
mowych mog� skorzysta� 
równie� z propozycji Finlan-
dii. Jej władze funduj� nie 
tylko kilkumiesi�czne sta�e 

naukowe, ale opłacaj� te� kil-
kudniowe wizyty studyjne – 
mo�na w tym czasie wzi�� 
udział w konferencji, skorzy-
sta� z bibliotek czy „zwie-
dzi�” firmy lub instytucje, 
którymi stypendysta zajmuje 
si� podczas pracy naukowej 
czy studiów podyplomo-
wych. 
 

Decyduj�c si� na 
wyjazd na stypendium, pa-
mi�ta� trzeba o kilku spra-
wach. Po pierwsze, z reguły 
trzeba zgłasza� si� na kilka 
miesi�cy przed planowanym 
wyjazdem. Po drugie, znajo-
mo�� j�zyka miejscowego 
zwykle jest wymagana, ale 
nie zawsze – trzeba si� do-
wiedzie�. Po trzecie – sty-
pendium czasem nie pokrywa 
wszystkich kosztów, niekiedy 
trzeba samemu opłaci� np. 
dojazd. Po czwarte – skorzy-
stanie z niektórych ofert wi�-
�e si� z pewnymi zobowi�za-
niami. Na przykład stypendy-
sta fundacji Crescendum Est-
Polonia przez wyjazdem wy-
stawia weksel in blanco na 
sum� pi�ciokrotnie wy�sz� 
ni� przyznana kwota i podpi-
suje o�wiadczenie, �e po za-
ko�czeniu sta�u minimum 
pi�� lat przepracuje w Polsce. 
Je�li wcze�niej wyjedzie z 
kraju, b�dzie musiał spłaci� 
ten weksel. 
 
Przydatne adresy www: 
www.buwiwm.edu.pl  
www.socrates.org.pl  
www.kas.pl  
www.crescendumest.pl  
 

�wi�teczny  
poniedziałek 
 

21. grudnia spo-
tkali�my si� na wspólnej 
Wigilii w wydziałowym 
bufecie. Swoj� obecno�ci� 
zaszczycili nas mi�dzy in-
nymi dziekan - prof. Bole-
sław Garbacik i prodzieka-
ni dr Andrzej Szuwarzy�-
ski i prof. Jerzy Ossowski.  

Wszyscy 
u�miechni�ci składali sobie 
�yczenia w �wi�tecznej 
atmosferze. Suto zastawio-
ny stół i christmasowe hity 
muzyczne przyci�gn�ły 
liczne grono studentów. 
Były pierogi, barszcz, ryba 
w galarecie, a tak�e mnó-
stwo słodko�ci i owoców, 
wszystko bardzo estetycz-
nie przygotowane i podane 
(zasługa miłych Pa� z bu-
fetu).  

Przysmaki szybko 
znikały ze stołu, a kiedy 
ten zacz�ł �wieci� pustka-
mi, równie szybko zacz�li 
znika� studenci (pewnie 
spieszno im było na zaj�-
cia, teraz najedzeni mogli 
efektywniej pracowa�). To 
jak�e sympatyczne spotka-
nie bardzo podobało si� 
Panom dziekanom, a za-
wdzi�czamy je członkom 
Samorz�du Studenckiego - 
to dzi�ki ich inicjatywie i 
zaanga�owaniu mo�emy 
pochwali� si� udan� Wigi-
li� ZiE.  

 
Arleta 

 

Droga Pani X! 
 

Jak nic przychodzi mi tylko jedna my�l do głowy 
„�wi�ta, �wi�ta... i po �wi�tach”. Banalne to w swojej prosto-
cie, ale jak�e pasuj�ce do �wi�t w wydaniu  2004/2005. Jako, 
�e staropolska tradycja ka�e, �wi�towa� nale�y. Ale co to za 
�wi�towanie, które dopiero co si� rozpocz�ło a ju� nale�y je 
ko�czy�?! Jedno co dobre: nie było mrozu i �niegu. Tak, nie 
pomyliłam si�. Có� to bowiem za �wi�ta bez �niegu … Przy-
namniej �al a� tak du�y nie pozostał, �e trzeba rozsta� si� z 
zimowym szale�stwem i błogim nicnierobieniem. Dlatego 
tłumacz� to sobie jeszcze inaczej (i Pani te� tak radz�): ciepłe 
�wi�ta bez �niegu to Wielkanoc, a Wielkanoc z reguły jest 
krótka. Wi�c wszystko w normie! 

No i w ko�cu odpada dylemat wy�szo�ci �wi�t Bo�e-
go Narodzenia nad Wielkanoc� (i odwrotnie). 

A. 
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Jak praca to tylko w 
Warszawie 
 
Najbardziej zró�nico-
wane zarobki s� w War-
szawie – najsłabiej 
opłacani pracownicy 
dostaj� 700-800 zł mie-
si�cznie, a najlepiej na-
wet 100 razy wi�cej. 
Najgorzej zarabiaj� 
specjali�ci z wojewódz-
twa lubelskiego i war-
mi�sko-mazurskiego.  
 

Warszawa stała si� 
dzi� Mekk� młodych ludzi 
poszukuj�cych dobrze płat-
nego zaj�cia. Centrale zagra-
nicznych i polskich koncer-
nów, wiele firm z bran� no-
wych technologii, finansów, 
doradztwa i handlu przyci�-
gaj� dwudziestokilkulatków 
niezale�nie od poziomu ich 
wykształcenia i do�wiadcze-
nia zawodowego. Jednak czy 
ró�nica pomi�dzy pensjami w 
Warszawie i innych miast 
Polski warta jest zmiany do-
tychczasowego miejsca za-
mieszkania? Badania płac in-
ternautów przeprowadzone 
przez pracuj.pl i Wirtualn� 
Polsk� nie dały jednoznacz-
nej odpowiedzi, ale potwier-
dziły obiegow� opini� – w 
Warszawie zarabia si� najle-
piej.  
 

�rednie wynagro-
dzenie w 2003 roku w War-
szawie i okolicach wyniosło 
3566 zł brutto. Cho� stolica 
jest na pierwszym miejscu 
pod wzgl�dem wysoko�ci 
płac, internauci z wojewódz-
twa �wi�tokrzyskiego zade-
klarowali niewiele mniejsze 
pobory – ponad 3300 zł mie-
si�cznie. Nast�pne woje-
wództwa, gdzie mo�na zna-
le�� dobrze płatn� prac�, to 
�l�skie i zachodniopomor-
skie. Zarobki w tych regio-
nach kraju kształtuj� si� na 
poziomie odpowiednio 2522 i  
 

2549 zł brutto. W pozosta-
łych cz��ciach Polski zarabia 
si� mniej, cho� ró�nice nie s� 
a� tak du�e, jak mogłoby si� 
wydawa�. Najgorzej opłacaj� 
swoich specjalistów praco-
dawcy z województwa lubel-
skiego – 1996 zł – i warmi�-
sko-mazurskiego 1830 zł.  
 

Najbardziej zró�ni-
cowane zarobki s� w War-
szawie – najsłabiej opłacani 
pracownicy dostaj� 700-800 
zł miesi�cznie, a najlepiej 
nawet 100 razy wi�cej. Jed-
nak tylko niecałe 20% ze 
wszystkich respondentów 
miało miesi�czne dochody 
poni�ej 1500 zł brutto. Sytu-
acja jest o wiele gorsza w po-
zostałych regionach kraju. Na 
�l�sku i Pomorzu połowa re-
spondentów deklarowała za-
robki poni�ej tej kwoty, a 
wi�c poni�ej 1000 zł na r�k�. 
Natomiast w województwie 
lubelskim odsetek takich 
osób wyniósł a� 67%. Ozna-
cza to, �e wi�kszo�� osób 
pracuj�cych na terenie tego 
województwa zarabia du�o 
poni�ej �redniej pensji dla re-
gionu. 
 

Respondenci inter-
netowego badania wynagro-
dze� oczekuj� przeci�tnie 
dwukrotnej podwy�ki swoich 
dochodów. Na najwi�ksze 
koszty mog� by� nara�eni 
pracodawcy z Warszawy i 
okolic oraz województwa 
�wi�tokrzyskiego. Ich przy-
szłe pensje powinny wynosi� 
odpowiednio 7079 zł i 6503 
zł brutto. Osoby z pozosta-
łych regionów Polski chcieli-
by zarabia� około 5 tys. zł. 
Najni�sze ambicje płacowe 
maj� mieszka�cy Warmii i 
Mazur – niewiele ponad 4100 
zł.  
 

Z przeprowadzonych 
bada� wynika, �e niezale�nie 
od województwa w firmach 
polskich zarabia si� du�o 
mniej ni� w firmach zagra-
nicznych. �rednia płaca w 
firmach polskich w wi�kszo-
�ci województw wynosi oko-

�ci województw wynosi oko-
ło 1900-2300 zł brutto, nato-
miast płace w zagranicznych 
przedsi�biorstwach s� o oko-
ło 45% wy�sze. Jedynie w 
Warszawie i okolicach �red-
nia w przedsi�biorstwach z 
rodzimym kapitałem dorów-
nuje �redniej pensji w zagra-
nicznych koncernach, ale po-
ło�onych poza stolic�. W 
firmach z obcym kapitałem w 
Warszawie mo�na �rednio za-
robi� 4501 zł miesi�cznie. 
Zarobki na podobnym po-
ziomie otrzymuj� pracownicy 
firm mi�dzynarodowych w 
województwie zachodniopo-
morskim i opolskim, odpo-
wiednio 4325 i 3950 zł mie-
si�cznie.  
 

W ka�dym z woje-
wództw istnieje silna zale�-
no�� pomi�dzy wielko�ci� 
pracodawcy, a kwot� otrzy-
mywan� co miesi�c przez 
pracowników. Warszawa 
jednak jest wyj�tkiem od tej 
reguły – niezale�nie od liczby 
osób zatrudnionych w firmie 
xxx 

�rednia płaca brutto w zł. 

Województwo: Obecna  Oczekiwana  
Warszawa i okolice 3566 7079 

mazowieckie 2425 4982 

dolno�l�skie 2415 5308 

kujawsko-pomorskie 2265 4569 

lubelskie 1996 5668 

lubuskie 2353 6093 

łódzkie 2236 5353 

małopolskie 2326 5682 

opolskie 2256 5094 

podkarpackie 2241 5403 

podlaskie 2163 5366 

pomorskie 2390 5121 

�l�skie 2522 5286 

�wi�tokrzyskie 3372 6503 

warmi�sko-mazurskie 1830 4172 

wielkopolskie 2425 5331 

zachodniopomorskie 2549 5184 
 

 

płace kształtuj� si� na pozio-
mie 3000-3500 zł miesi�cz-
nie. W województwie lubu-
skim najlepiej wynagradzane 
s� osoby w firmach kilku-
dziesi�cioosobowych – ponad 
3000 zł, a w �wi�tokrzyskim 
w firmach małych.  

 
Mimo, �e realne za-

robki najwy�sze s� w War-
szawie i okolicach, to osoby 
zamieszkuj�ce wszystkie re-
giony kraju maj� bardzo po-
dobne oczekiwania płacowe. 
W wi�kszo�ci województw 
pracownicy w przedsi�bior-
stwach zagranicznych chcie-
liby zarabia� około 7-8 tys. 
zł, a w spółkach z rodzimym 
kapitałem o 2-3 tys. zł mniej. 
Najwi�ksze oczekiwania wo-
bec pracodawców maj� osoby 
zatrudnione w województwie 
podlaskim i �wi�tokrzyskim. 
Gdy pracuj� dla polskiego 
pracodawcy, chcieliby zara-
bia� około 8000 zł, a gdy w 
zagranicznej firmie, nawet 
ponad 10000 zł. 
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POMOST, który 
ł�czy... 
 
14 grudnia 2004 na Poli-
technice Gda�skiej odby-
ło si� spotkanie z Funda-
cj� Urszuli Jaworskiej. 
 
„Człowiek jest wielki 
nie przez to, co ma, 
nie przez to, kim jest, 
lecz przez to, czym dzieli si� 
z innymi.” 
Jan Paweł II 
 

Pierwszy raz usły-
szałam o Urszuli Jaworskiej 
kilka lat temu, kiedy to ogl�-
daj�c wiadomo�ci dowiedzia-
łam si�, dlaczego w całym 
mie�cie widz� billboardy, a 
na nich posta� kobiety. Cho-
rej kobiety. Wtedy zacz�ło 
dociera� do mnie znaczenie 
słowa BIAŁACZKA. Wcze-
�niej gdzie� tylko pobie�nie 
słyszane, widziane by� mo�e 
w filmach.  

Kilka miesi�cy pó�-
niej �ledziłam „dalsze losy” 
kobiety z tamtego reporta�u, 
z tamtych billboardów w jed-
nym z kolorowych magazy-
nów i podziwiałam j� i jej 
m��a za odwag�, �miało��, 
po�wi�cenie i wol� walki, 
któr� emanował ka�dy frag-

 
czyna przyjmowa� solidn� i 
trwał� posta�.  
Tak było w przypadku Uli, 
która wygrała z chorob�. Dzi-
siaj swoj� osob� pokazuje jak 
mo�na �y� pełni� �ycia, jak 
dawa� siebie i jak pokazywa� 
drog� tym, którzy chc� po-
maga� innym. Prowadz�c od 
1997 roku najpr��niej działa-
j�cy w Polsce Bank Dawców 
Szpiku Kostnego ł�czy ze so-
b� losy dawców i biorców 
szpiku. Ł�czy ich na całe �y-
cie nici� wdzi�czno�ci, zro-
zumienia i po�wi�cenia. T� 
wyj�tkowo�� chcieli�my po-
kaza� studentom i pracowni-
kom Politechniki. I chyba 
nam si� to udało. Spotkanie 
bowiem przyci�gn�ło ludzi, 
którzy – jak mówili - nigdy 
wcze�niej nie interesowali si� 
takimi tematami. Tym wi�k-
szy nasz sukces.  

Biorcy i dawcy szpi-
ku opowiedzieli swoje histo-
rie. Doroty i małego Adasia,  

 
 

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 

 
 

 

ment wyci�ty z kawałka jej 
�ycia, a przedstawiony nam, 
ludziom pozornie wszystko 
wiedz�cym o tej chorobie. 
Wtedy nie s�dziłam jeszcze, 
�e kiedykolwiek b�d� miała 
mo�liwo�� spotkania Urszuli 
Jaworskiej … A jednak … 

Kiedy po raz pierw-
szy pomy�leli�my z Tom-
kiem Wik� o zorganizowaniu 
spotkania z Fundacj� mieli-
�my w sobie wiele obaw, 
niewiadomych, ale i wiele 
pozytywnych my�li, zapału i 
ch�ci pokazania tego, co Ula 
stworzyła. Chcieli�my poka-
za�, �e warto czasami za-
trzyma� si� i przyjrze� si� 
temu, co z jednej strony daje 
nowe �ycie i nadziej� dla 
wielu, a z drugiej napełnia 
poczuciem, �e te nowe �ycie 
mo�na komu� podarowa�.  
Spotkaniu z Fundacj� Urszuli 
Jaworskiej nadali�my tytuł 
POMOST. Miało to symboli-
zowa� drog�, jak� musi prze-
by� osoba chora na białaczk�. 
Na pocz�tku droga wydaje 
si� krucha i niestabilna, ni-
czym most linowy w górach. 
Jednak po czasie, kiedy po-
jawia si� nadzieja, kiedy 
znajduje si� sił� i ludzi, któ-
rzy pomog� przej�� przez ten 
pomost, kiedy choroba od-
chodzi wtedy most ten za-

Artura i nowonarodzonego 
dziecka, Tomka i jego wielu 
perypetii w drodze na zabieg. 
Ich wzruszenie było wystar-
czaj�ce, aby przekona� do 
siebie zgromadzonych na sali.   
Wszelkie medyczne w�tpli-
wo�ci rozwiewał prof. Hell-
man z Kliniki Hematologii 
Akademii Medycznej w 
Gda�sku.  

Spotkanie trwało 
niemal dwie godziny. Nikt 
jednak nie narzekał. Bo z 
momentów takich jak te, kie-
dy widzi si� wzruszenie na 
twarzy, nie warto rezygno-
wa�. Tym bardziej, je�li cho-
dzi o �ycie, które zupełnie 
bezinteresownie daje si� nie-
znajomemu w prezencie. 

Poznałam Ul� Ja-
worsk�. Mimo, �e min�ło ju� 
tyle lat od dnia, kiedy cała 
Polska dowiedziała si�, �e 
Ona czeka na pomoc, cały 
czas b�dzie dla mnie osob� 
niesamowicie odwa�n� w 
niemal desperackiej walce o 
swoje �ycie, o �ycie dla swo-
jej rodziny. Teraz mog� do-
da� jeszcze, �e jest to osoba, 
która zara�a swoim optymi-
zmem i emanuje rado�ci� �y-
cia. Oby takich ludzi jak naj-
wi�cej i na Waszej drodze … 

 
AniaT 

 
 
10 grudni 2004, o 12.00 

odbyło si� przekazanie paczki z 
lekarstwami dla opozycji demokra-
tycznej na Ukrainie. Leki przyj�ł 
przedstawiciel Zwi�zku Ukrai�-
skiej Młodzie�y Niezale�nej Jerzy  
Zariczny. Wspólnymi siłami wy-
słali�my „owoce naszych zbiorów" 
do ks. Masleja z Caritas Archidie-
cezji Przemysko-Warszawskiej  
Ko�cioła Greckokatolickiego. 

Przez okres półtora tygo-
dnia udało nam si� poruszy� serca 
wielu ludzi, nie tylko z PG. Dzwo-
nili poruszeni nasz� stron� interne-
tow�  (www.pomocukrainie.prv.pl 
– przyp. red.) i apelem naszego 
przyjaciela  

przyjaciela Sashy z Kijowa. Otrzy-
mali�my równie� wsparcie krajów 
Beneluksu.  W rezultacie wysłali-
�my poka�n� paczk�, a nasi kole-
dzy ze Słupska, Ustki za nami 
przekazali wyniki swojej pracy dla 
Ukrainców. 

Akcja była spontaniczna. 
Wystarczył jeden telefon Sashy, 
aby podj�� pierwsze kroki. Pomo-
gli nam Rektor PG, prof. Janusz 
Racho�, który w pełni poparł na-
sz� akcj�, Rzecznik prasowy PG 
Pani Beata O�arzewska, młodzie� 
liceów, zwłaszcza I LO, ró�ne 
stowarzyszenia, np. Stowarzysze-
nie Młodzi Demokraci i wielu in-
nych ludzi o wielkim sercu, któ-
rym chce powiedzie� dzi�kuj�. 
„Nie ma wolnej Polski bez wolnej 
Ukrainy” - te słowa J. Giedroycia 
powinny niedowiarkom przemó-
wi� do serca. 
 

 
 Pozdrawiam 

 Andrzej Ma�kowski 
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Siódma kula nie 
istnieje! 

 
Z reguły nie czytam 

ksi��ek biograficznych, jako 
�e prawie ka�da z nich jest 
nieobiektywnym i patetycz-
nym hymnem chwal�cym 
wiekopomne czyny jej, za-
zwyczaj, jedynego bohatera. 
Blee... � Oczywi�cie, tak jak 
od ka�dej zasady s� wyj�tki, 
tak jest i w tym przypadku. 
�wiadczy o tym mi�dzy in-
nymi ksi��ka „Obietnica po-
ranka” autorstwa Romaina 
Gary (1914-1980).  

 
Ksi��ka ta jest 

wspaniale nakre�lonym obra-
zem czasów współczesnych 
pisarzowi. Napisana zabaw-
nie, z du�� doz� samokryty-
cyzmu, nie tylko wiernie od-
daje losy pisarza, który swo-
im �yciorysem mógłby ob-
dzieli� kilka postaci, ale 
przede wszystkim opowiada 
histori� niesamowitej, cho� 
nadopieku�czej miło�ci matki 
do syna. 
  

Romain Kacev 
(Romain Gary to pseudonim 
literacki) został wychowany 
przez matk�, która w młodo-
�ci uciekła z domu, �eby zo-
sta� aktork�. Nie spełniwszy 
swoich ambicji artystycz-
nych, cał� swoj� t�sknot� za 
sztuk� i sław� przelała na je-
dynego syna. Jej miło�� do 
Francji, a tak�e naiwno�� i 
fantazja kazały widzie� w 
swoim dziecku - tułaj�cym 
si� gdzie� po polskich kre-
sach – człowieka wielkiego 
formatu: „...matka wci�� 
uparcie widziała we mnie 
lorda Byrona, Garibaldiego, 
d’Annunzia, d’Artagnana, 
Robin Hooda i Ryszarda 
Lwie Serce razem wzi�tych i 

nym tancerzem, muzykiem, 
�piewakiem, aktorem, spor-
towcem... Najcz��ciej odkry-
ciom tym towarzyszyło pa-
smo bolesnych i dotkliwych 
pora�ek, tak jak przy próbie 
przeistoczenia si� w drugiego 
Paganiniego, czy kompromi-
tacja, tak jak ta na korcie te-
nisowym, gdzie poniósł sro-
motn� kl�sk� przed obliczem 
króla szwedzkiego. Upoko-
rzenie to było skutkiem sta-
ra� jego matki, która trium-
falnie obwie�ciła aspiracje 
mistrzowskie syna, twier-
dz�c, �e przy minimalnym 
treningu mógłby zosta� mi-
strzem Francji. Swoj� kwe-
sti� wygłosiła z wielkim 
przekonaniem, cho� nigdy 
wcze�niej nie widziała go 
graj�cego w tenisa. Gary brał 
tak�e lekcje fechtunku, do-
brych manier i ta�ca. Matka 
utrudzona codzienn� prac�, 
wypoczywała przygl�daj�c 
si� tym �wiczeniom, po czym 
niestrudzenie o�wiadczała: 
„...b�dziesz wielkim artyst�! 
Twoja matka Ci to mówi”. 
  

Uparcie wykłócała 
si� z ka�dym, kto o�mielił si� 
w jakikolwiek sposób stan�� 
na jej drodze. Dopominała si� 
zaszczytów i honorów dla 
matki, która wydała na �wiat 
wielkiego człowieka: „...Nie 
wiecie, z kim macie zaszczyt 
mówi�! Mój syn b�dzie am-
basadorem francuskim, kawa-
lerem Legii Honorowej,  
wielkim pisarzem wielkim 
pisarzem dramatycznym, Ib-
senem, Gabrielem 
d’Annunzio! B�dzie... – szu-
kała przez chwil� czego� zgo-
ła mia�d��cego, najdosad-
niejszego i ostatecznego 
�wiadectwa ziemskiej karie-
ry: - B�dzie si� ubierał w 
Londynie!” 

 
Jedn� z prób arty-

stycznych wypowiedzi Ro-
maina była �onglerka. Chciał 
w ten sposób wynagrodzi� 
matce brak innych talentów. 

W pewnym okresie swojego 
�ycia �onglował nieustannie i 
z wielka pasj� oraz nadziej� 
osi�gni�cia perfekcji. Udawa-
ło mu si� �onglowa� sze-
�cioma kulami jednocze�nie i 
wiedział, �e mistrzostwo jest 
bliskie. Od �wietlanej przy-
szło�ci i miejsca w panteonie 
najwi�kszych gwiazd dzieliła 
go ju� tylko ta tytułowa, nie-
szcz�sna siódma kula. Czuł, 
�e cała przyszło�� zale�y od 
tego, czy pokona swoj� ludz-
k� słabo�� i osi�gnie dosko-
nało��. Mimo olbrzymiej 
mobilizacji i serca wkładane-
go w treningi, siódma kula na 
zawsze pozostała nieuchwyt-
na. Dopiero po latach pisarz 
zrozumiał, �e siódma kula nie 
istnieje. Nie odwa�� si� in-
terpretowa� tego stwierdzenia 
– za krótko �yj� na tym ziem-
skim padole - dodam tylko, 
�e zdanie autora dotycz�ce tej 
kwestii jest niezmiernie cie-
kawe �. Zapraszam do lektu-
ry!  
       

W ko�cu, aby podo-
ła� ambicjom matki Gary 
zdecydował si� na literatur�. 
Całe dnie sp�dzał na wymy-
�laniu pseudonimu, który 
mógłby przynie�� mu splen-
dor i sław�. Daremny trud, 
gdy� te, na których mu zale-
�ało były ju� zaj�te - Wiktor 
Hugo, Szekspir, Goethe... � 
 

 Zanim zadebiutował 
jako pisarz, zd��ył sko�czy� 
prawo, zrobi� licencj� pilota i 
zosta� lotnikiem wojskowym 
(kolejnym z pragnie� matki 
była jego bohaterska postawa 
w obronie honoru Francji). 
Niestety, ze wzgl�du na zbyt 
krótki okres naturalizacji nie 
mógł by� mianowany ofice-
rem francuskiego lotnictwa. 
Jako �e wytrwało�� odziedzi-
czył po matce, udało mu si� 
mimo wszystko lata� na mi-
sje bojowe pod egid� Wol-
nych Francuzów po upadku 
Francji w 1940r. 

(ci�g dalszy na str. 6) 

KuL(lek)tUrA      K�tem oka... 
 
 

 ...czyli raport bardzo kulturalny ;) 
 

 
ka�dego z osobna”. 
 
  Warto zada� sobie pyta-
nie, jakim cudem chłopiec 
urodzony w Wilnie przez 
córk� �ydowskiego zegarmi-
strza z Kurska został konsu-
lem generalnym Francji i 
znakomitym francuskim pisa-
rzem? Przebojowo��, kre-
atywno�� i niezłomno�� mat-
ki w d��eniu do wychowania 
wielkiego artysty z francu-
skim obywatelstwem, jak 
miewała mówi� „tytana fran-
cuskiej literatury”, dały jej si-
ł� podejmowania si� wszel-
kich prac, dzi�ki którym zaw-
sze udawało si� jej zapewni� 
chłopcu i sobie byt. Przy 
ka�dej okazji wpajała mu wi-
zj� Francji jako kraju wiel-
kich bohaterów i godnych na-
�ladowania cnót, czarodziej-
skiej krainy, do której nale�y 
dosta� si� za wszelk� cen�.  
 

Pierwszy stopie� w 
drodze do realizacji marze� 
pokonali wyje�d�aj�c z War-
szawy do Nicei, gdy Gary 
miał 14 lat. „Droga do 
gwiazd” była długa i wybru-
kowana krwi� i smutkiem, ale 
tak�e wiar�. Wiar�, �e szcz�-
�cie jest osi�galne. Nale�y 
tylko odnale�� swoje najgł�b-
sze powołanie i temu, co si� 
ukochało, odda� si� całkowi-
cie i bez reszty. Poszukiwa-
niu powołania Gary po�wi�cił 
znaczn� cz��� swojej młodo-
�ci. 	yj�c kosztem pracy i 
zdrowia matki, chciał osi�-
gn�� wszystko, czego ona 
pragn�ła, cho� obawiał si�, �e 
ziemia jest zbyt mała �eby 
wynagrodzi� jej trud i po-
�wi�cenie.  

 
Otoczony wianusz-

kiem nauczycieli odkrywał 
po kolei brak zdolno�ci po-
trzebnych do zostania wybit-
xx 
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bohaterskie czyny został 
uhonorowany Krzy�em Wy-
zwolenia wr�czonym przez 
samego generała de Gaulle’a.  

 
Niestety, matce Ro-

maina nie było dane do�y� tej 
podniosłej chwili. Nie docze-
kała tak�e debiutu literackie-
go syna. Po wojnie Gary był 
sekretarzem francuskiej misji 
przy ONZ. W kilka lat pó�-
niej - po my�li matki - został 
konsulem generalnym Fran-
cji. Był tak�e oficerem Legii 
Honorowej i ubierał si� w 
Londynie do ko�ca swoich 
dni, cho� nie znosił angiel-
skiego kroju. A �e nie został 
Ibsenem czy d’Annunzio, to 
bynajmniej nie dlatego, �e si� 
o to nie starał. 

  pawel 
 

 

(ci�g dalszy ze str. 5) 
 
Podczas tych walk nie raz 
otarł si� o �mier�. Odniósł 
rany w walce, stoczył tak�e 
zwyci�ski bój z tyfusem. Był 
ju� w stanie agonii i nikt nie 
dawał mu szans prze�ycia. 
Ale on - podtrzymywany du-
chowo przez matk� - nie wy-
obra�ał sobie, �e mógłby 
umrze� tak młodo i nie speł-
ni� pokładanych w nim na-
dziei. Kilka tygodni pó�niej 
ponownie siedział za sterami 
samolotu. Wiedz�c, �e z tak 
wyniszczonym organizmem 
nie miałby szans na piloto-
wanie bombowca, na badania 
sprawdzaj�ce gotowo�� do 
walki wysłał swojego przyja-
ciela. Fortel si� powiódł, a 
Gary w dowód uznania za 
xxx 

 tym na chwil� przed rozda-
niem zeszytów testowych. 
Teraz wiem, �e za pó�no i �a-
łuj�, �e nie przeło�yłam zda-
wania testu na inny dzie� 
(była taka mo�liwo��) i nie 
po�wi�ciłam nieco wi�cej 
uwagi na przygotowanie si�. 
I cho� przez kilka dni nie na-
uczyłabym si� my�le� bar-
dziej analitycznie, jedno jest 
pewne - mogłam pozna� me-
tody rozwi�zywania tego ty-
pu testów.  

Jest kilka zasad, o 
których warto wiedzie�. Po 
pierwsze nie opłaca si� robi� 
wszystkich zada� „po kolei”. 
W te�cie znajduj� si� zarów-
no pytania banalne jak i zło-
�one, dlatego selekcja si� 
przyda, tym bardziej, �e roz-
wi�zanie wszystkich graniczy 
z cudem. Co najmniej kilka 
odpowiedzi sił� rzeczy za-
znacza si� minut� przed ko�-
cem metod� „na chybił trafił” 
b�d�, jak kto woli „ene due 
rabe”. Do tej metody wybierz 
pytania najbardziej zło�one, 
co do których jeste� pewien, 
�e zajm� znacznie wi�cej 
czasu ni� przykładowe 55 se-
kund. Je�li z zadaniami pole-
cisz po kolei, to nie roz-
wi��esz tych ostatnich, które 
mogłyby okaza� si� najprost-
sze. Metoda „na chybił trafił” 
nie jest stuprocentowa, ale 
skoro punktów ujemnych za 
zł� od powied� nie ma … 
 

wymarzonej firmy tylko dla-
tego, �e zaniedbało si� t� 
wa�n� zasad�: raz a dobrze, 
któr� wyznaj� m.in. firmy 
Procter & Gamble i Pricewa-
terhouseCoopers.  

 
 
P.S. Wła�nie otrzy-

małam odpowied� na maila, 
wysłanego do działów perso-
nalnych wy�ej wymienionych 
firm. Prosiłam o wyja�nienie, 
dlaczego nie mog� w przy-
szło�ci (np. za rok) ponownie 
ubiega� si� o praktyki w tych 
firmach. Skoro pracodawca 
tak du�y nacisk kładzie na 
szkolenie pracownika i, co 
wa�ne, wierzy w mo�liwo�� 
jego rozwoju, to czemu w�tpi 
w to, �e niedoszły praktykant 
mo�e podnie�� swoje kwa-
lifikacje na tyle, aby sprosta� 
wymaganiom tej�e firmy za 
jaki� czas? Odpowied� nie 
była wyczerpuj�ca. Takie s� 
zasady rekrutacji na praktyki 
i nie planuje si� w tej kwestii 
zmian. Nie �wiadczy to jed-
nak o bezpowrotnym za-
mkni�ciu furtki do współpra-
cy. Okazuje si�, �e nadal je-
stem mile widziana i wr�cz 
zach�cana do ubiegania si� u 
nich o prac�. Musz� „tylko” 
najpierw zdoby� od-
powiednie do�wiadczenie i 
wówczas nie b�d� musiała 
zdawa� ponownie �adnych 
testów �.  

W takim razie nuc�c 
pod nosem moje ulubione 
motto „Just keep swim-
min’…” ruszam na poszuki-
wanie nowych ofert praktyk. 
My�l�, �e teraz pójdzie ju� 
łatwiej. 

 
Katia 

Pomog� Ci 
te� przy-
kładowe 
testy 
umiesz-
czone np. 
na stronie 
www.pracu
j.pl. 
Pami�taj, 
nie warto 
zamyka� 
sobie bez-
powrotnie 
furtki na 
praktyki do 

Raz a dobrze 
 

Je�li jeste� studen-
tem (a skoro czytasz to pismo 
- du�e szanse, �e tak) i wolisz 
uczy� si� na cudzych bł�-
dach, nie własnych, to lektura 
poni�szego tekstu mo�e Ci 
si� przyda�. Co prawda, mo-
�esz by� jeszcze szanownym 
wykładowc�, b�d� dostawc� 
�wie�ego pieczywa do nasze-
go bufetu �. Załó�my jed-
nak, �e jeste� studentem.  

Czy wiesz jak wy-
gl�da rekrutacja na płatne 
praktyki w du�ych firmach? 
Otó� najcz��ciej po wst�pnej 
selekcji (przeprowadzonej na 
podstawie CV lub Internet 
case study) wybra�cy s� za-
praszani na testy badaj�ce m. 
in. zdolno�ci analityczne. Te-
sty nie s� szczególnie trudne, 
a najwi�ksz� przeszkod� jest 
presja czasu. W jednej z firm 
czasu na odpowied�, czyli 
analiz� danych, było „a�” 55 
sekund. Z 40 osób zdaj�cych 
test przeszło…7. Wida�, �e 
sito rekrutacyjne jest na-
prawd� g�ste i nic w tym 
dziwnego. Najlepsze firmy 
maj� prawo wybiera� naj-
lepszych. Dziwi mnie nato-
miast inna rzecz. Czy wiesz, 
�e do testów rekrutacyjnych 
na praktyki w wielu firmach 
mo�na podej�� tylko raz w 
�yciu? Ja dowiedziałam si� o 

Słówko od 
Redakcji 
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Kiedy w roku 1993 na Poli-
technice Gda�skiej po-
wstawał nowy wydział - 
Ekonomii i Zarz�dzania, 
nikt wówczas nie spodzie-
wał si�, �e proces jego roz-
woju b�dzie przebiegał w 
tak dynamiczny sposób, a 
na widoczne efekty nie b�-
dzie trzeba czeka� zbyt dłu-
go. Wysoka pozycja w ran-
kingach cenionych czaso-
pism ogólnopolskich, certy-
fikat Komisji Akredytacyj-
nej i własna, nowoczesna 
siedziba wydziału – to 
wszystko za kadencji dwóch 
osób – pierwszego dziekana 
prof. Piotra Dominiaka 
oraz drugiego prof. Bole-
sława Garbacika, który w 
przyszłym roku ko�czy 
prac� na stanowisku dzie-
kana WZiE. Czym wła�ci-
wie zajmuje si� najwa�niej-
szy człowiek na wydziale? 
Co s�dzi o swoich studen-
tach? I jak podsumowuje 
całokształt swojej działal-
no�ci? O tym w specjalnym 
wywiadzie dla „gaZiEty” 
opowiada Pan prof. Garba-
cik! 
 
 Czy mógłby pan profesor 
poda� dat� obj�cia funkcji 
dziekana naszego wydziału? 
 
Prac� we władzach Wydziału 
rozpocz�łem ju� w roku 1994 
jako prodziekan ds. odpłat-
nych form studiów. Stworzył 
to stanowisko ówczesny 
dziekan i współtwórca wy-
działu prof. Piotr Dominiak. 
Powodem był szybko post�-
puj�cy rozwój studiów od-
płatnych i potrzeba odr�bne-
go kierowania nimi. Spra-
wowałem t� funkcj� przez 
dwie kadencje, a nast�pnie w 
roku 1999 w wyniku wybo-
rów, obj�łem stanowisko 
dziekana Wydziału Zarz�-
dzania. Prof. Dominiak, któ-
rego zasługi dla rozwoju wy-
działu trudno przeceni�, nie 
mógł ju� kandydowa�, po-
niewa� była to jego druga i 
tym samym ostatnia kaden-
cja. Nie zamyka mu to jednak 
drogi w nadchodz�cych wy-
borach. Podobnie b�dzie w 
xx 

przyszłym roku ze mn�, do-
kładnie z dniem 31 sierpnia 
2005 przeka�� władz� na 
wydziale i 1. wrze�nia, zgod-
nie z wynikami wyborów, 
przejmie j� nowy dziekan.  
 
Czy mógłby Pan Profesor 
przedstawi�, co wła�ciwie 
nale�y do głównych zada� 
dziekana? 
 
Obowi�zki dziekana okre�la 
dokładnie Ustawa o Szkol-
nictwie Wy�szym. Ale mó-
wi�c w uproszczeniu zajmuj� 
si� głównie organizacj� pracy 
Wydziału i przewodnicz� 
Radzie Wydziału. W zarz�-
dzaniu Wydziałem stosujemy 
demokratyczn� formuł� pra-
cy, najwa�niejsze decyzje 
przygotowywane s� przez 
Kolegium Dziekanów, które 
liczy pi�� osób. Nale�� do 
nich: prodziekan ds. nauki - 
prof. Jerzy Ossowski, pro-
dziekan ds. kształcenia usta-
wicznego - dr in�. Krzysztof 
Leja, prodziekan ds. kształ-
cenia - dr in�. Andrzej Szu-
warzy�ski oraz dyrektor ds. 
administracyjnych – mgr 
Barbara Zara�ska. 
 
Czy decyduje Pan równie� 
w sprawach kadrowych? 
 
Tak, ale s� one tak�e przed-
miotem prac całej Rady Wy-
działu. Poza tym zajmuj� si� 
bie��cymi sprawami admini-
stracyjnymi, finansowymi, 
przegl�daniem codziennej 
poczty (profesor pokazuje 
pełn� dokumentów niebiesk� 
teczk�). Korespondencja z 
innych instytucji trafia naj-
pierw do mnie, a ja kieruj� j� 
dalej. Reprezentuj� równie� 
Wydział w kontaktach ze-
wn�trznych. Du�o czasu zaj-
muje mi podpisywanie wielu 
dokumentów osobowych, in-
deksów, dyplomów, umów o 
prac�, �wiadectw, a tak�e 
przewodniczenie obronom 
prac doktorskich. 
 
Ile �rednio sp�dza Pan cza-
su na uczelni Czy zdarza si� 
Panu Profesorowi zabiera�  
 

prac� do domu?  
 
 (u�miech) Czasem pojawiaj� 
si� takie du�e przedsi�wzi�-
cia, jak na przykład kontrola 
Pa�stwowej Komisji Akredy-
tacyjnej, wymagaj�ca kilku-
tygodniowej mobilizacji ca-
łego Wydziału. Obecnie du�o 
pracy po�wi�camy na two-
rzenie Strategii Rozwoju 
Wydziału. Poddana pod 
ogóln� dyskusj�, otrzymał j� 
równie� Samorz�d Studencki, 
została przyj�ta przez nasz� 
Rad� Wydziału w formie 
uchwały w dniu 22 grudnia 
2004 r. Gdy maj� miejsce ta-
kie du�e akcje, wtedy zdarza 
si�, �e prac� zabieram do 
domu, czy te� na weekend. 
Ci��ko jednak powiedzie�, 
ile czasu sp�dzam na uczelni. 
Raczej wi�cej ni� mniej. 
 
A decyzje bezpo�rednio do-
tycz�ce studentów, jak te o 
przedłu�eniu sesji, czy od-
byciu si� w danym dniu go-
dzin dzieka�skich? 
 
W du�ej mierze zasi�gam 
opinii prodziekana, zale�y to 
przede wszystkim od układu 
kalendarza. Je�eli chodzi o 
wydarzenia ogólno wydzia-
łowe i �wi�ta, kiedy frekwen-
cja na zaj�ciach i tak byłaby 
niska, poniewa� studenci 
chc� jak najszybciej jecha� 
do domów, wtedy decyduje-
my si� na godziny, czy cały 
dzie� dzieka�ski. Po „otrz�-
sinach” te� pozostawiamy 
studentom czas wolny od za-
j�� na „dochodzenie do sie-
bie”. W czasie niedawnych 
wyborów uzupełniaj�cych do 
Samorz�du Studenckiego 
równie� wprowadzili�my go-
dziny dzieka�skie. Jednak na 
ogół wynikaj� one raczej z 
potrzeby chwili.  
 
A sprawa zwi�zana z prze-
dłu�eniem sesji? 
 
To głównie le�y w kwestii 
prodziekana, jedynie w 
szczególnych wypadkach 
studenci odwołuj� si� do nad-
rz�dnych instancji, czyli do 
mnie. 
 

B�d�c przy sprawie studen-
tów. Jak Pan Profesor 
wspomina swój okres stu-
diów? 
 
Z perspektywy czasu uwa-
�am go za najlepszy okres w 
�yciu, jednak dopiero potem 
to si� dostrzega. 
 
Gdzie Pan Profesor studio-
wał? 
 
Tu, w Gda�sku, w Wy�szej 
Szkole Pedagogicznej. Ko�-
czyłem histori�. Cho� całe 
�ycie zajmuj� si� głównie po-
litologi�, teraz prowadz� do-
datkowy przedmiot Niemcy 
współczesne. Ale wracaj�c do 
kwestii moich studiów, był to 
rzeczywi�cie, dla młodego 
człowieka, okres swobody, 
cho� otoczenie polityczne by-
ło ponure, towarzysko bardzo 
miło wspominam ten czas, 
był to przecie� okres „Bim – 
Bomu” i innych �wietnych 
kabaretów studenckich..  
 
Obserwuje Pan studentów 
podczas zaj��, na ró�nych 
uroczysto�ciach, czy te� po 
prostu na korytarzu. Jak 
mógłby Pan Profesor krót-
ko scharakteryzowa� stu-
dentów naszego Wydziału?  
 
Przychodzi do nas młodzie� 
bardzo zdolna, ambitna, inte-
ligentna. Przychodz� na nasz 
Wydział, poniewa� chc� po-
tem odgrywa� istotne role na 
rynku pracy. Zwłaszcza w 
pierwszym okresie istnienia 
Wydziału, gdy były egzami-
ny wst�pne, widoczna była 
du�a sprawno�� kształcenia - 
w naszym �rodowisku, okre-
�la si� tak mały procent stu-
dentów „odpadaj�cych”. Za-
biegali oni o dobre noty, 
chcieli sko�czy� dobry wy-
dział z wysok� ocen�. Jed-
nak, jak w ka�dej społeczno-
�ci tak�e w akademickiej, nie 
wszyscy maj� du�e ambicje. 
Jest pewna grupa studentów, 
którzy chc� przej�� studia je-
dynie na poziomie zaliczenia. 
Ale wydaje mi si�, �e na tle 
innych Wydziałów nasi stu-
denci s�, ze wzgl�du na zain-
teresowania troch� inni. 
 

 
 (ci�g dalszy na str. 8) 

��� � � � � � � 	 
 	 � � 
 � 	  � � �  
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kadencji �. 
Równie� imprezy zwi�zane z 
obchodami zeszłorocznej 10. 
rocznicy istnienia Wydziału 
okazały si� wielkim sukce-
sem. Poza tym powodem do 
dumy jest wysoka pozycja w 
rankingach „Newsweeka”, 
„Rzeczypospolitej” i „Polity-
ki” oraz uzyskanie od Pa�-
stwowej Komisj� Akredyta-
cyjn� certyfikatu, na wszyst-
kie prowadzone kierunki 
studiów ju� w pierwszym 
podej�ciu. Du�ym sukcesem 
jest tak�e dobra współpraca z 
Samorz�dem Studenckim, 
który za kadencji Macieja 
Markowskiego nabrał 
ogromnej dynamiki w dzia-
łaniu. Na przykład przy or-
ganizacji obchodów 100 – 
lecia politechniki w Gda�-
sku, Maciej Markowski – 
przewodnicz�cy Samorz�du 
xx 

– otrzymał pochwał� rektora. 
Cieszy równie� osi�gni�cie 
wy�szej rangi naukowej wy-
działu, tj. przej�cie z katego-
rii V do IV. Tak wi�c, w ma-
ju nowe wybory, ja oddaj� 
władz� z poczuciem satys-
fakcji, ale i te� z pewn� ulg�, 
poniewa� jest to bardzo od-
powiedzialna i czasochłonna 
funkcja. Po zako�czeniu ka-
dencji postanowiłem skupi�  
si� głównie na pracy nauko-
wej. 
 
Dzi�kuj� bardzo za po�wi�-
cony czas i �ycz� przy-
szłych, naukowych sukce-
sów. 
 
Dzi�kuj�. 
 
 

Wywiad przeprowadziła 
Arleta 

(ci�g dalszy ze str.7) 
Powiedział Pan Profesor, �e 
ró�nimy si� od innych Wy-
działów na Politechnice, ale 
ró�nimy si� te� programem 
od innych ekonomicznych 
kierunków na uniwersyte-
cie, czy akademii. Czy to 
mo�e stanowi� nasz atut w 
staraniach na rynku pracy? 
 
To, �e s� to studia in�ynier-
skie oznacza, �e program na-
sycony jest tre�ciami tech-
nicznymi i tym samym syl-
wetka studenta ko�cz�cego 
nasz Wydział ró�ni si� od 
sylwetki studenta innych 
uczelni. Absolwent naszego 
Wydziału charakteryzuje si� 
specyficznymi umiej�tno-
�ciami, nabywanymi w toku 
nauk projektowych, innym 
spojrzeniem na wiele spraw, 
a to z pewno�ci� dostrzega 
xxx 

rynek. Wi�c dyplom Poli-
techniki to zdecydowana 
przewaga na rynku pracy. 
 
Przełom roku to czas re-
fleksji i pewnych podsu-
mowa�. Mamy przed sob� 
kolejn� sesj�, nowy nabór 
studentów na pierwszy rok 
studiów. A jak Pan Profe-
sor podsumowałby rok 
2004 jako Dziekan WZiE? 
 
Koniec roku kalendarzowego 
wi��e si� jednocze�nie ze 
zbli�aniem si� ku ko�cowi 
mojej kadencji Dziekana na 
tym Wydziale. Ogólnie, je-
stem bardzo usatysfakcjono-
wany całokształtem pracy. 
Głównym osi�gni�ciem jest 
wybudowanie nowego bu-
dynku, siedziby Wydziału, 
tzn. nie ja go wybudowałem, 
ale dokonano tego za mojej 
xx 

 

Koszykówka 
jest bardzo popularna 
w Trójmie�cie - niko-
go nie powinno to dzi-
wi�, skoro gromadzi 
mistrzowskie dru�yny 
zarówno w�ród pa� 
jak i panów. Ale �eby 
zobaczy� dobre ko-
szykarskie spotkanie 
nie koniecznie trzeba 
uda� si� na mecz Tre-
fla Sopot, czy Lotosu 
Gdynia.   

Na naszej 
uczelni istniej� dwie 
reprezentacje tej dys-
cypliny - w tym nu-
merze opowiem nieco 
o �e�skiej grupie, 
chc�c tym samym za-
ch�ci� Was do przyj-
�cia na Ich mecze. 

Trenerem jest Pani 
mgr Gabriela Meyer - Gwiz-
dała, która niemal�e od zaw-
sze sprawuje piecz� nad 
dziewcz�tami - jest nie tylko 
koordynatorem w sprawach 
bezpo�rednio dotycz�cych 
koszykówki, ale te� wyrozu-
miałym i zawsze słu��cym 
wsparciem opiekunem. Coty-
godniowe treningi ciesz� si� 
du�� popularno�ci�, tak�e 
w�ród studentek naszego 
Wydziału.  

W zaj�ciach mo�e 
uczestniczy� prawie ka�da 
ch�tna, jednak tylko nieliczne 
zawodniczki wychodz� na 
parkiet w czasie meczu. Ta 
prawie 30 osobowa grupa 
spotyka si� dwa razy w tygo-
dniu po półtorej godziny 
(�roda, pi�tek) na Akademic-
kim Obiekcie Sportowym 
PG. Dziewczyny przez cały 
sezon uczestnicz� w Lidze 
Akademickiej, natomiast 
czerwiec to wiele ogólnopol-
skich i mi�dzynarodowych 
xxx 

 

 

 

 
 
turniejów, w których mog� 
uczestniczy� dzi�ki hojno�ci 
Akademickiego Zwi�zku 
Sportowego.  

Pierwsza runda li-
gowych zmaga� zako�czyła 
si� dla naszej dru�yny bardzo 
pomy�lnie, cztery zwyci�-
stwa i jedna pora�ka klasyfi-
kuje dziewcz�ta na drugiej 
pozycji, zaraz za AWF –em 
Gda�skim.  

Ka�dy mecz z ich 
udziałem to du�e emocje i 
fajna zabawa; na kolejne ser-
decznie zapraszamy ju� w lu-
tym, tu� po zimowej sesji. 
Dodatkow� zach�t� powinien 
by� fakt, i� wst�py na mecze 
s� bezpłatne, wymagaj� je-
dynie pozytywnego nasta-
wienia i szczerych ch�ci po-
kibicowania  

 
Dokładny termi-

narz rozgrywek w nast�p-
nym numerze „gaZiEty”. 
 

Arleta 
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Celem konkursu 
TWRP jest propagowanie 
idei przedsi�biorczo�ci 
w�ród młodych Polaków 
oraz wypracowanie rozwi�-
za� na rzecz likwidacji barier 
hamuj�cych zakładanie i 
prowadzenie własnej firmy. 
W ramach III konkursu od-
bywa si� 15 edycji regio-
nalnych w najwi�kszych 
polskich o�rodkach akade-
mickich oraz edycja euro-
pejska z zako�czeniem w 
Parlamencie Europejskim 
(dla Polaków przebywaj�-
cych za granic�). 

 
Spo�ród pomysłów 

zawartych w najlepszych 
pracach konkursowych, Biu-
ro Legislacyjne SF BCC 
tworzy studenckie projekty 
ustaw, które s� przekazywa-
ne podczas uroczysto�ci za-
ko�czenia konkursu w Sej-
mie RP jako „głos polskiej 
młodzie�y” na r�ce Mar-
szałka Sejmu RP oraz Pre-
miera Polskiego Rz�du. 

Pierwsza edycja 
konkursu TWRP zako�czyła 
si� przekazaniem po raz 
pierwszy w historii pol-
xxxx 

skiego parlamentaryzmu 
Marszałkowi Sejmu Marko-
wi Borowskiemu i Wice-
premierowi Jerzemu Hausne-
rowi studenckich projek-
tów ustaw i petycji słu��-
cych rozwojowi przedsi�-
biorczo�ci w naszym kraju. 
Podczas uroczysto�ci zako�-
czenia II edycji konkursu w 
Sejmie RP studenci przeka-
zali Marszałkowi Sejmu Jó-
zefowi Oleksemu oraz Wi-
ceministrowi Gospodarki 
Krzysztofowi Krystowskie-
mu pakiet kompleksowych 
rozwi�za� ustawowych, Go-
spodarczy Plan Młodych, 
daj�cy szans� na sukces pol-
skiej gospodarce. 
 

Dzi�ki zaanga�o-
waniu wielu �rodowisk 
pierwszy raz w historii Pa�-
stwa Polskiego studenckie 
propozycje pomy�lnie prze-
szły przez drog� legislacyjn� 
w Sejmie. Wiele z postula-
tów studenckich weszło ju� 
w �ycie: m.in. poszerzenie 
kr�gu beneficjentów pro-
gramu Pierwsza Praca o stu-
dentów, zmiany w Projek-
tach Spółek Handlowych, 
xxx 

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

emisja w telewizji filmów w 
oryginalnej, angielskiej wer-
sji j�zykowej. 

Nad przebiegiem 
całego konkursu czuwa Ka-
pituła Konkursu pod prze-
wodnictwem prof. Jana D. 
Antoszkiewicza zło�ona z 
rektorów wy�szych uczelni, 
prezesów renomowanych 
polskich firm oraz przedsi�-
biorców. 
 
Uroczysto�� inauguracji 
Pomorskiej III Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu 
TWRP pod Honorowym Pa-
tronatem Rektora PG prof. dr 
hab. in�. Janusza Rachonia 
oraz Rektora UG dr hab. An-
drzeja Ceynowy prof. UG 
odb�dzie si� 

 

18. stycznia 2005 roku 

(wtorek)  

w godzinach 11:30-

13:30 

w Sali Konferencyjnej 

Wydziału  

Ekonomicznego  UG w 

Sopocie przy ul. Armii 

Krajowej 119/121 

 
W skład kapituły 

Pomorskiej III Edycji TWRP 
wchodz�: Rektor PG prof. dr 
hab. in�. Janusz Racho�, 
Rektor UG dr hab. Andrzeja 
Ceynowa prof. UG, Kanclerz 
Lo�y Gda�skiej BCC Maciej 
Dobrzyniecki, Barbara Gobis 
oraz Dariusz Filar.  
Sponsorem regionalnym jest 
ING. Mecenat Eurobanku.  
 
Podczas konferencji od-

b�dzie si�p 

debata na temat roz-

woju przedsi�biorczo-

�ci w naszym kraju 

 

III Ogólnopolski Konkurs 

„Twoja wizja rozwoju   

przedsi�biorczo�ci” 
pod  

Honorowym Patronatem 

Marszałka  

Sejmu RP 

 i Wicepremiera,  

Ministra Gospodarki i Pracy  

Chro� szaraki!! 
 

Zbli�a si� sesja. Trzeba 
si� nauczy� wielu rzeczy z 
wielu przedmiotów. Dla tych, 
którzy nie przygotowywali 
si� systematycznie, jest to 
czas naprawd� wyt��onego 
wysiłku fizycznego (d�wiga-
nie stosów po�yczonych lub 
skserowanych notatek) i 
umysłowego („2+2=5 …”, 
„Obliczy� potrójn� całk� z 
…”, „Która z tych krzywych 
to poda�?”) a tak�e emocjo-
nalnych (brak czasu dla 
dziewczyny/chłopaka, psa/ 
kota/rybek/szczura/ koszat-
niczki, Małysza/Barcy/ Pu-
dzianowskiego).  

Wiem, �e przewa�nie 
wybiera si� „mniejsze zło”: 
„Jutro czwarta poprawka eg-
zaminu, a serial b�d� kiedy� 
powtarza� …”, „Jak nie dam 
Azorkowi je�� ten jeden je-
dyny raz, to chyba nie zdech-
nie”. Ale to nie pomo�e, je�li 
siedz�c nad materiałem b�-
dziemy my�le� o perypetiach 
rodziny X czy piszcz�cym z 
łazienki zwierzaku. Tak samo 
nic albo niewiele da, je�li po-
�wi�cimy nock� na zakucie 
do porannego koła. Nasz 
mózg �le takie „gierki” znosi. 
Tytułowe szaraki si� zbuntu-
j� i „wyjd� na przerw�” … 5 
minut przed kolokwium :-) 

Nasz mózg najlepiej po-
rz�dkuje zapami�tane infor-
macje (tak, �eby je łatwiej 
przywoła� – np. podczas eg-
zaminu ustnego) podczas 
snu. I tu pro�ba do kocha-
nych wykładowców: zasy-
pianie na zaj�ciach nie jest 
przejawem braku zaintereso-
wania – po prostu student 
chce lepiej opanowa� mate-
riał, który udało si� mu/jej 
„zaku�” podczas jazdy tram-
wajem/autobusem/ SKM-k�. 
  

Karol 

Wszystkie informacje 
dotycz�ce konkursu 
znajduj� si� na stronie 
www.konkurs.sfbcc.org.pl  
 
Kontakt: Tomek Grybek,  
e-mail: 
t.grybek@sfbcc.org.pl,  
tel. 0-505 010 943 
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POKÓJ 
Poszukuj� współlokatorki 
studentki do osobnego 
pokoju w mieszkaniu stu-
denckim  (3 pokoje).  
300zł. miesi�cznie.  
Bardzo dobre warunki, 
miła atmosfera. 
 
Bo�ena      
tel.   303 74 16  
tel. kom. 506 426 601 
 

 

Przedmioty od 
� do � 
Przewodnik 
alfabetyczny  
cz. XIV 
 
O – litera doskonała w swym 
kształcie. Bez widocznego 
pocz�tku czy ko�ca. Przed-
mioty na „o” maj�, w odró�-
nieniu od „patronki”, na 
szcz��cie swoje ramy czaso-
we wyznaczone trwaniem 
semestru. 
 

��
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Kto zna prof. Szpakowsk�, 
ten wie, �e gwo�dziem pro-
gramu na jej zaj�ciach s� de-
gustacje – pardon: ocena or-
ganoleptyczna – produktów 
spo�ywczych (chocia� zda-
rzało si� te� w�chanie farby 
akrylowej). Znajd� tu dla sie-
bie co� miło�nicy i mleka, i 
piwa, i mydła. 
Ten przedmiot ma form� wy-
kładów, wi�c okazji do po-
próbowania mo�e by� mniej 
ni� na laborkach z towaro-
znawstwa (jego opis uka�e 
si� ok. 2006 roku). No ale 
trudno mi sobie wyobrazi�, 
by nie było jej wcale. 
Cen� za przyjemno�ci pod-
niebienia jest nie za łatwe 
ko�cowe zaliczenie. 
����
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I znów kłania si� jednooso-
bowa Pracownia Towaro-
znawstwa. Tylko jakby mniej 
apetycznie. Chyba �e kto� 
jest smakoszem kartoników 
na mleko, plastykowych bu-
telek lub cynowych puszek. 
Szczerze, program zaj�� wy-
gl�da całkiem nie�le – jest 
troch� o historii, o marketin-
gu, o ekologii, o technologii, 
o ekonomii. O prawie pewnie 
te� co� si� znajdzie. Tylko 
jako� u znajomych, którzy 
zapisali si� na ten przedmiot, 
nie widziałem zadowolenia z 
wyboru. Mo�e trzeba było 
sprawdzi� samemu. 
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Autorzy obu przedmiotów 
pewnie nie b�d� zadowoleni, 
�e OPP i OP wrzucam do 
jednego worka, ale po paru  
latach studentowi – nie mó-
wi�c ju� o absolwencie – za-
cieraj� (�eby nie powiedzie�: 
zlewaj�) si� granice mi�dzy 
organizacj� przygotowania 
produkcji a organizacj� pro-
dukcji. 
To tu zaczynały si� przyszłe 
prace dyplomowe. Niejeden 
projekt, po pewnych modyfi-
kacjach i uzupełnieniach, 
prowadził pisz�cego do tytułu 
in�yniera. Dzi�ki takiej mo�-
liwo�ci blisko pół rocznika 
studentów l�dowało na semi-
nariach prof. Adamkiewicza 
czy magistrów in�ynierów: 
Gadaja i Makowskiego. Jako 
legenda kr��y historia o pro-
jekcie szafki na OP, który – 
po doło�eniu półki – pozwolił 
na obronienie dyplomu. 
Projekty, w autentycznych 
bólach twórczych, robi si� w 
parach. Zazwyczaj leniwie 
przez cały semestr, by w ci�-
gu nocy poprzedzaj�cej ter-
min oddania stworzy� 50% 
pracy. Zły podział zada� i 
opieszało�� współprojektanta 
zabiły ju� niejedn� przyja��. 
Wi�c do roboty! 
����
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Pami�tam głównie niesko�-
czone ilo�ci tabel i rubryk, 
które trzeba było wypełnia� 
bez wi�kszego sensu. Pami�-
tam wyjmowanie długopisu z 
piórnika powtarzane kilka-
dziesi�t razy ze stoperem 
w dłoni, a potem rozpisywa-
nie tej operacji na czynno�ci. 
A mo�e to czynno�� rozpi-
sywało si� na operacje? Nie, 
xxx 

 to chyba były ruchy składaj�-
ce si� na czynno��. A mo�e 
to długopis składał si� 
w stoper? 
Wszystkie te dziwne zadania 
s� opisane w parudziesi�cio-
stronicowych skryptach. Z 
ka�dego takiego zadania 3-4-
osobowe zespoły zobowi�za-
ne s� składa� raport. A na de-
ser, to jest przy okazji osta-
tecznego zaliczenia, koniecz-
na mo�liwo�� negocjacji oce 
ny. 
Przedmiotem zawiaduje mgr 
in�. Jerzy Grabosz, tytan i en-
tuzjasta swojej pracy, wyma-
gaj�cy wiele od studentów, 
ale te� od siebie. 
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W mojej firmie swego czasu 
jeden z kierowników rozpro-
wadził artykuł, który udo-
wadniał, �e firma tylko by 
zyskała, gdyby ka�dego pra-
cownika wyposa�y� w note-
booka i pozwoli� mu wyko-
nywa� swoj� robot� w domu. 
Informatycy tekst, co wa�ne 
w naszej firmie – oparty na 
badaniach naukowych, przy-
j�li entuzjastycznie, posia-
daczki małych, hała�liwych 
dzieci jakby mniej, a zarz�d 
nabrał wody w usta. Morał: 
jest na polu telepracy w kraju 
sporo do zrobienia. 
Pewne wskazówki, z jakich 
stron temat trzeba ugry��, da-
je przedmiot (wykłady + pro-
jekt) mgra in�. Grabosza. Kto 
na telepracy raczej skorzysta, 
a kto nie? Czy pracodawca 
musi zapewni� w mieszkaniu 
komputer i ł�cze oraz ga�ni-
c�? Czy telepracownikowi za 
wypadek w domu nale�y si� 
odszkodowanie? Jakiemu 
prawu podlegamy pracuj�c 
dla zagranicznej firmy? Je�li 
„tele” oznacza ci�głe podró-
�e, to gdzie jest nasze miejsce  
 

pracy? Te pytania wcale nie 
s� takie abstrakcyjne. 
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Nie znam z autopsji, ale spoj-
rzałem wła�nie na kart� tego 
przedmiotu i złapałem si� za 
głow� obur�cz (pozycja jogi 
o nazwie „olaboga!”). Jedna 
r�ka z powodu g�stego 
maczku, jakim upakowano 
program wykładu i �wicze�, 
druga – bo dojrzałem nazwi-
sko autora. Ale postaram si� 
obiektywnie, bez osobistych 
uprzedze� (oj, ci��ko b�dzie). 
Po pierwsze pewne zasko-
czenie, �e przedmiot jest na 
li�cie specjalno�ci „Zarz�-
dzanie systemami produkcyj-
nymi”, a nie „Marketing”. Po 
drugie, jest tu mydło i powi-
dło: podej�cie systemowe, 
socjotechnika, badania ryn-
kowe, polityka i strategia 
firmy, modelowanie, analiza 
SWOT, marketing, wska�niki 
rentowno�ci, rachunek kosz-
tów, motywowanie, kontro-
lowanie, zapewnienie jako�ci, 
reengineering, elementy logi-
ki, reklama... Mo�na obdzie-
li� kilkana�cie przedmiotów, 
kilka semestrów i niejedn� 
katedr� czy zakład. Po trzecie 
jestem tak onie�mielony roz-
machem programu, �e za-
niemówi� do nast�pnego od-
cinka. 
 

CzAd 
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