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 7. lutego startuje ju� po raz dziesi�ty ogólnopolski konkurs „Grasz o 
sta�”. Liczne atrakcyjne praktyki (płatne!!), kursy i szkolenia, a nawet 
MBA - taka pula nagród powinna skusi� nawet najwi�kszych leniów. Je�eli 
jeszcze si� wahasz – zajrzyj na str. 7. 

Karol 

Wszystko o wio�larstwie – na �wiecie i na PG 
 
 Mimo wielu uci��liwych zaj�� na uczelni i rozrywkowego �ycia prowa-
dzonego przez studentów naszego Wydziału, s� w�ród nas i tacy, którzy 
rozwijaj� si� nie tylko intelektualnie, ale prowadz�c aktywny tryb �ycia, 
wykorzystuj� swój talent i umiej�tno�ci, aby z sukcesem reprezentowa� Po-
litechnik� Gda�sk� na arenie sportowej. (str. 2) 

 
 

Arleta 

       NetVision 5 – Ogólnopolskie Seminarium 
              Biznesu i Nowych Technologii  
 
 Ju� 21. kwietnia b.r. rozpocznie si� pi�ta edycja nieprzeci�tnego semi-
narium made @ PG. Przez cztery dni prelegenci z ró�nych firm i organiza-
cji b�d� prezentowa� nowe sposoby zarz�dzania, komunikacji, gromadze-
nia i przetwarzania informacji, zdobywania klientów … (wi�cej na str. 3) 

 
Karol 

 

 

Grasz o sta� –  
konkurs, jakich mało! 
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Wszystko  
o wio�larstwie – 
na �wiecie i PG 
 
 Siła mi��ni i kondycja, 
koordynacja ruchów i umie-
j�tno�� skupienia, talent i w 
ko�cu wola walki to zdolno-
�ci, które powinien posiada� 
ka�dy sportowiec. Na pewno 
mog� si� nimi pochwali� stu-
denci naszego Wydziału Jo-
anna Boruta i Paweł Szyma�-
ski – wio�larze Politechniki 
Gda�skiej. Mimo i� wio�lar-
stwo nie jest bardzo popular-
n� dyscyplin� w Polsce, to 
nale�y pami�ta�, �e to wła-
�nie polscy wio�larze zdobyli 
medale na ostatnich Igrzy-
skach Olimpijskich w Ate-
nach - jako jedni z nielicz-
nych. Znane s� nam olimpij-
skie wyst�py Roberta Sycza z 
Tomaszem Kucharskim. 
 

wio�larstwo? 
 Zacznijmy mo�e od próby 
wyja�nienia, czym wła�ciwie 
jest wio�larstwo. Według 
Wio�larskiego Informatora 
Sportowego jest to dyscypli-
na sportowa polegaj�c� na 
„...wprowadzeniu w ruch ło-
dzi pływaj�cej po wodzie, 
przy u�yciu siły mi��ni wio-
�larza, u�ywaj�cego wioseł 
jako d�wigni prostej. Sternik 
w osadach ze sternikiem, w 
przeciwie�stwie do wio�larzy, 
zwrócony jest twarz� w kie-
runku płyni�cia łodzi, le��c w 
cz��ci dziobowej lub siedz�c 
z tyłu. W łodzi wio�larskiej 
wszystkie cz��ci no�ne, w tym 
równie� osie elementów ru-
chomych, musz� by� trwale 
przymocowane do kadłuba 
łodzi, z wyj�tkiem wózka, któ-
ry porusza si� po szynach 
wzdłu� osi podłu�nej łodzi." 
Ta do�� obrazowa definicja 
ukazuje jednocze�nie zasady i 
istot� sportu.  
 

 
 

gdzie si� pływa? 
  Warto wiedzie�, �e rega-
ty wio�larskie rozgrywane s� 
na spełniaj�cych okre�lone 
normy akwenach wodnych, 
na wytyczonych bojami to-
rach długo�ci 2 km. Tory dla 
poszczególnych łodzi s� pro-
ste i maj� szeroko�� 12,5 – 
15,0 m. W jednym biegu 
wio�larskim udział bierze 6 
osad.  
 

zawody i nagrody! 
 Zawody (regaty) rozgry-
wane s� przewa�nie na dy-
stansie 2000 m (m��czy�ni) 
lub 1000 m (kobiety) w kon-
kurencjach: jedynek, dwójek 
podwójnych, dwójek bez 
sternika, czwórek podwój-
nych, czwórek bez sternika, 
ósemek oraz dwójek podwój-
nych i czwórek bez sternika 
wagi lekkiej, dawniej te� 
dwójek i czwórek ze sterni-
kiem. 
 Najwi�ksze �wiatowe za-
wody wio�larskie prowadzo-
ne s� systemem FISA (Mi�-
dzynarodowa Organizacja 
Towarzystw Wio�larskich) 
polegaj�cym na rozgrywaniu 
dwóch biegów kwalifikacyj-
nych, przedbiegów i mi�dzy-
biegów, podczas których po-
szczególne osady walcz� o 
prawo startu w półfinałach. 
Półfinały wyłaniaj� osady, 
które startuj� w finale A (o 
miejsca 1-6) oraz finale B (o 
miejsca 7-12). Ostatnie 
Igrzyska Olimpijskie w Ate-
nach to przede wszystkim 
złoty medal Roberta Sycza i 
Tomasza Kucharskiego (osa-
da dwójek podwójnych wagi 
lekkiej). 
 

odrobina historii! 
1715 r. – Pierwsze zawody 
wio�larskie na Tamizie. 
1893 r. – Powstała Mi�dzy-
narodowa Federacja Towa-
rzystw Wio�larskich (FISA). 
Od 1900 r. wio�larstwo jest 
dyscyplina sportow�. 
1919 r. – Powstał Polski 
Zwi�zek Wio�larski.  

kto i kiedy wiosłuje na PG? 
 Trenerem sekcji wio�lar-
skiej jest mgr Piotr Buli�ski, 
a zawodnikami miedzy in-
nymi Joanna Boruta i Paweł 
Szyma�ski (studenci WZiE). 
Treningi odbywaj� si� w po-
niedziałki i czwartki o 18-tej 
na basenie wio�larskim AOS-
u. Sekcja wio�larska jest gru-
p� mieszan�, z widoczn� 
przewag� m��czyzn (to za-
ch�ta dla Pa�). 
 Nasi wio�larze uczestni-
cz� w licznych zawodach. 
Akademicki dystans wynosi 
1000 m. W rankingach pro-
wadzi si� oddzieln� klasyfi-
kacj� dla poszczególnych ty-
pów uczelni: AWFiS, szkoły 
wy�sze ró�nego typu, uczel-
nie techniczne. Czerwiec to 
przede wszystkim zawody, w 
roku 2004 był to Szczecin i 
Akademickie Mistrzostwa 
Polski na ergometrze* wio-
�larskim (wa�ne dla wiosłu-
j�cych studentów). Nasi 
dzielni wio�larze w ogólnej 
klasyfikacji grupowej zaj�li 
trzecie miejsce, a w klasyfi-
kacji uczelni technicznych - 
zaszczytne pierwsze! Wracali 
wi�c do Gda�ska z medalami 
i pucharami. 11.12.2004 r. w 
hali AWFiS  w Gda�sku od-
były si� Mistrzostwa Ergo-
wiosła 2004, w których stu-
denci PG znowu zaznaczyli 
swoj� obecno�� kilkoma me-
dalowymi miejscami.  
 

 
 
 Jak widzicie, wio�larze 
odnosz� liczne sukcesy, ale 
mimo to przydałoby im si� 
Wasze wsparcie. Dlatego, je-
�li kogo� zainteresowała ta 
dyscyplina i niekoniecznie 
sam chce wiosłowa�, ser-
decznie zapraszamy na za-
wody z udziałem naszej dru-
�yny - wst�p oczywi�cie bez-
płatny. 
 
*ergometr - treningowe urz�-
dzenie wio�larskie do wio-
słowania 

Arleta 
 

Miło�� = seks? 
 
 Nie twierdz�, �e pisa� o 
miło�ci nale�y jedynie 14. lu-
tego, ale skoro ten dzie� jest 
obchodzony jako �wi�to Za-
kochanych, mo�na o miło�ci 
napisa� nieco wi�cej. 
  
 Czy miło�� to (jedynie) 
seks? Postanowiłem poszu-
ka� odpowiedzi w Internecie 
– w pewnym portalu w�ród 
10 najcz��ciej wyszukiwa-
nych haseł znajduj� si� Mi-
riam, seks, Walentynki oraz 
tapety erotyczne. Z wy�ej 
wymienionych, dwa hasła 
(Miriam i Walentynki) ce-
chuje okresowa popularno��. 
Natomiast pozostałe znajduj� 
si� na li�cie „od zawsze” i 
trwaj� na niej niezmiennie. 
Czyli seks to dobry interes, a 
internetowy jest przy tym w 
100% bezpieczny ;-)  
 

 A jak jest w „prawdzi-
wym �wiecie”? Czy te� 
wszystko opiera si� na 
chłodnej kalkulacji, bez 
udziału gł�bszych uczu�? 
Czy zwi�zek damsko-m�ski 
sprowadza si� do pytania „U 
ciebie czy u mnie?” Ja cały 
czas wierz�, �e przynajmniej 
niektórym ludziom zale�y 
nie tylko na fizycznej blisko-
�ci.  Wspólne plany, cele, 
wzajemne oparcie w trud-
nych chwilach …  
  

 Czasem dwoje ludzi na-
prawd� si� kocha, ale jedno-
cze�nie nie bardzo potrafi si� 
ze sob� dogada�. Mog� za-
si�gn�� porady kogo�, komu 
ufaj� – np. wspólnego zna-
jomego, psychologa, ksi�dza 
czy rodziców. Całe �ycie 
uczymy si� nowych rzeczy – 
wi�c czemu nie nauczy� si� 
„współpracy” z Misiacz-
kiem/Koteczkiem? 
  
 Wiele osób zawiodło si� 
na swoich „drugich połów-
kach”, ma złamane serce i 
chłodno reaguje na próby 
nawi�zania bli�szych znajo-
mo�ci – kto raz si� sparzył, 
ten dmucha na zimne. Mo�e 
w tym roku �w. Walenty b�-
dzie dla nich łaskawszy … 

 

Karol 
 

i�t 
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Zalety i wady, czyli 
dlaczego warto wyje-
cha� na Socratesa 
 
 Dobre pytanie i jak przy-
puszczam nie ja pierwsza pró-
buj� si� z nim upora� – chocia� 
wła�ciwie „upora�” to nie jest 
najlepsze słowo, �eby opisa� t� 
sytuacj�. Dlaczego? Ju� wyja-
�niam! 
 Otó� tak si� składa, �e kiedy 
Wy b�dziecie czyta� ten arty-
kuł, moim głównym zaj�ciem 
b�dzie prawdopodobnie próba 
upchni�cia do walizek wszyst-
kich rzeczy, które nale�ałoby 
zabra� z powrotem do Polski. 
Ewentualnie mog� by� te� w 
trakcie �egnania si� z niesamo-
witymi lud�mi, których bez wy-
jazdu na studia do Niemiec z 
pewno�ci� bym nie poznała. A 
po półrocznym pobycie z nimi 
wiem na pewno, �e byłoby cze-
go �ałowa�... I o tym wła�nie 
trzeba si� przekona� – nie z 
opowiada�, nie z artykułów, 
nawet zdj�cia i filmy nic nie 
pomog� – to trzeba prze�y�! 
Tak po prostu i na własnej skó-
rze. Kiedy mo�e nadarzy� si� 
lepsza okazja, �eby zobaczy� 
jak si� �yje w innych krajach? 
Po studiach, gdy, przy odrobi-
nie szcz��cia, uporu i wysiłku 
wło�onego w rozwój intelektu-
alny, uda nam si� wreszcie zna-
le�� prac�? Nie s�dz� - dwa ty-
godnie urlopu to niestety troch� 
za mało, �eby dowiedzie� si� 
czego� wi�cej, ni� jak nazywały 
si� zabytki, które widzieli�my i 
czy pla�a, na której le�eli�my 
po 11 miesi�cach siedzenia za 
biurkiem, nie była zbyt prze-
ludniona, �eby mo�na było zna-
le�� troch� wytchnienia dla 
skołatanych nerwów... Brutal-
ne, prawda? Ja naiwnie wci�� 
jeszcze si� łudz�, �e nie do 
ko�ca prawdziwe, jednak takie 
opinie coraz cz��ciej słysz� od 
ludzi, dla których beztroskie, 
studenckie �ycie ju� si� niestety 
sko�czyło.  
 Ale dosy� tych pesymi-
stycznych wizji! To miała by� 
tylko krótka mobilizacja, �eby-
�cie dłu�ej si� nie zastanawiali, 
tylko pakowali baga�e i jechali 
gdzie si� da! A my�l�, �e nie 
ma lepszej okazji, �eby zwie-
dzi� nowe kraje, pozna� �wiet- 
xx 

nych ludzi i przy okazji zoba-
czy�, �e studiowanie nie wsz�-
dzie oznacza to samo (a przy-
najmniej nie wsz�dzie robi si� 
to w ten sam sposób :)). I na 
dodatek kto� jeszcze za to pła-
ci! Nie wiem, czy odnosicie ta-
kie samo wra�enie, ale dla mnie 
brzmi to wszystko bardziej jak 
jedna z tych „niepowtarzal-
nych” ofert z nieznanych �ró-
deł, które czasem dostajecie na 
skrzynk� e-mailow� … Z t� 
mał� ró�nic�, �e ta jest praw-
dziwa i ja jestem tego najlep-
szym przykładem � 
 No tak, wszystko pi�knie, 
ale co z wadami? Przecie�, �e-
by pozosta� w zgodzie z tym, 
co napisałam w tytule, musz� 
te� wspomnie� o jakich� sła-
bych punktach. Hmm, tylko ja-
kich? Niektórzy mo�e wahaj� 
si� przez taki drobny szczegół, 
�e trzeba zostawi� rodzin�, 
przyjaciół, dziewczyn�, chłopa-
ka... Jasne, ale przecie� nie �y-
jemy w �redniowieczu! Tele-
fon, Internet – ludzie wymy�la-
j� takie rzeczy, �eby z nich ko-
rzysta�. A czy robi si� to na od-
legło�� dwóch pi�ter w akade-
miku, czy kilkuset kilome-
trów... Osobi�cie uwa�am, �e ta 
druga mo�liwo�� jest jednak o 
wiele ciekawsza. No i co wi�cej 
(nie zapominaj�c oczywi�cie o 
„starych” znajomych!) mo�na 
zaprzyja�ni� si� te� z innymi 
lud�mi, których, w ramach kon-
tynuacji „mi�dzynarodowych 
wi�zi”, b�dzie mo�na pó�niej 
odwiedzi� w jakim� egzotycz-
nym kraju ;) 
 Tak wi�c przykro mi, ale 
b�d� musiała Was rozczarowa� 
– jak dotychczas wad nie zaob-
serwowano. A mo�ecie mi wie-
rzy�, �e przez ten semestr mia-
łam do�� czasu, �eby przepro-
wadzi� gruntowne badania 
w�ród Hiszpanów, Argenty�-
czyków, Szwedów, Norwegów, 
Finów, Litwinów, Francuzów, 
Rosjan, Bułgarów, ... no i 
oczywi�cie Polaków!   
 Jak dla mnie przygoda si� 
ju� ko�czy, ale mam nadziej�, 
�e nie na długo, bo ju� rozgl�-
dam si� za now� uczelni� na 
przyszły rok. Wam radz� zrobi� 
to samo � 
Z serdecznymi pozdrowieniami 
z Fachhochschule Stralsund, 

 
Alicja Majewska 

 

 NetVision jest organi-
zowane przez studentów 
przy wsparciu pracowni-
ków Politechniki oraz 
przedstawicieli ró�nych 
przedsi�biorstw. Semina-
rium składa si� interesuj�-
cych wykładów, szkole� i 
case studies. B�dzie wiele 
znanych osobisto�ci, spe-
cjalistów i pasjonatów 
ró�nych dziedzin biznesu. 
Nie zapominamy o zaba-
wie - zapraszamy na ban-
kiet i do udziału w kon-
kursach!  
 NetVision Team to 
grupa studentów (głównie 
z PG), która przygotowuje 
i prowadzi Seminarium. 
Dzi�ki zaanga�owaniu lu-
dzi, którzy nale�eli do NV 
Teamów w latach po-
przednich mamy wyro-
bion� mark� i renom� im-
prezy, na której wypada 
bywa�. Nowo�ci� w tym 
roku s� case studies (stu-
dia przypadku), które aku-
rat ja organizuj� :)  
 Seminarium b�dzie si� 
odbywa� na Politechnice 
Gda�skiej; przez cztery 
dni (21-24 kwietnia) spe-
cjali�ci z wielu firm b�d� 
dzieli� si� swoj� wiedz� z 
wszystkimi uczestnikami.  
 Zaczynamy w czwar-
tek, 21. kwietnia. Na 
pierwszy ogie� id� case 
studies w wykonaniu firm 
takich jak Proc-
ter&Gamble czy Atena. 
Zespoły, które najlepiej 
wywi��� si� z postawio-
nych przed nimi zada� 
mog� liczy� na atrakcyjne 
nagrody. Pi�tek i sobota – 
wykłady. Je�eli macie ra-
czej negatywne odczucia 
zwi�zane z terminem 
„wykłady” tym bardziej 
powinni�cie zobaczy� i 
posłucha� jak mo�na inte-
resuj�co uczy� i informo-
wa�. Wykłady s� podzie-
lone na sze�� �cie�ek te-
matycznych – ka�dy 
uczestnik xxx 

mo�e wzi�� udział w 
dwóch z nich. Do wyboru 
s� Technologie Otwartych 
Umysłów, Project Mana-
gement, Lean Management 
(pi�tek), Telegeneracja, 
Webdesign i Fundusze 
Unijne (sobota). Bankiet 
startuje w pi�tek pó�nym 
wieczorem i trwa do ostat-
niego przytomnego uczest-
nika ;P Oprócz „degusta-
cji” złocistego trunku 
przewidziano przek�ski 
małe i du�e, ta�ce, podry-
wanie dziewczyn/facetów i 
muzyk�, jak� lubicie. W 
niedziel� zapraszamy na 
szkolenia i warsztaty.  
 Seminarium jest od-
płatne – stawka „studenc-
ka” wynosi 100 zł., 150 zł. 
zapłaci „osoba pracuj�ca”. 
To stosunkowo niewiele za 
cztery dni (i przynajmniej 
jedn� noc) wra�e�.  Net-
Vision jest dobrym miej-
scem na nawi�zanie bli�-
szych kontaktów bizneso-
wych z przedstawicielami 
firm (lub bran�y), w któ-
rych chcesz pracowa� – 
mo�esz otrzyma� informa-
cje z pierwszej r�ki. Roz-
mowy przebiegaj� równie� 
w lu�niejszej atmosferze - 
na bankiecie i imprezie to-
warzysz�cej.  
 W zeszłym roku byłem 
uczestnikiem Seminarium, 
w tym roku nale�� do ze-
społu organizuj�cego Net-
Vision. Krótko mówi�c: to 
wci�ga :) Na naszej stronie 
www.netvision.pl mo�na 
znale�� m. im. krótk� histo-
ri� poprzednich edycji, 
program NetVision 5 oraz 
aplikacj�.  Do zobaczenia 
na Seminarium! 
 
 

Karol Bła�ewicz 
Mened�er Case Studies 

Seminarium NetVision 5 
mobile: 506 723 263 

e-mail:karol.blazewicz 
@netvision.pl 
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ESTIEM  
InnoVision 

Seminar  
in October 2003 

in Gdansk  
(Poland) 

 

Swiss point of 
view  

 
 One day as a member of 
the Zurich (Switzerland) 
OBIS local group I subscribed 
to its newsletter in order to get 
some info about ESTIEM ac-
tivities. I knew only a few 
things about this organization 
and honestly had never visited 
its website. The only activity I 
had done with them was to 
flash out my CV in the Gradu-
ate Catalogue (why not?). 
 Just before my ten-day 
holidays, between my last ex-
ams and my last term at 
school, I received three invita-
tions for Innovision seminars. 
I had thought about visiting a 
foreign country during these 
holidays so all I had to do was 
to decide where I would go: 
Spain, Italy or Poland ?!!. If 
the Southern countries will 
forgive me, I found the Baltic 
Sea more interesting…. 
  Although I had already 
been to Poland (in 1997), I 
had not had at that time any 
opportunities to talk with Pol-
ish people, so it was supposed 
to be my first time really 
meeting them. Before going to 
Gdansk I had heard all kinds 
of comments: “What can you 
do in Poland?”,”Are you fool-
ish enough to go there?”,”Oh, 
I see, you are going there to 
drink vodka…” or “ Good for 
you, it is a great country”. I 
had already drunk Polish 
vodka there, so I wasn’t going 

there only because of alcohol. 
My goal was to find out how 
innovations are considered in 
other countries, meet interest-
ing people and have a good 
time! To get to the point im-
mediately I reached my goal 
150%. 
  I packed my stuff and set 
off… After taking three dif-
ferent trains and a plane I 
found myself kindly surprised 
by two ESTIEMers waiting 
for me at Gdansk airport. 
Thank you guys, very nice of 
you. At the welcome party I 
met two Swedish guys from 
Linkoping and two girls drink-
ing beers with straws (?!) 
from Poznan, Poland. The 
next day I met a German 
guy… for a while… because 
he disappeared as suddenly as 
he had appeared. What hap-
pened to him afterwards still 
remains a mystery. But, luck-
ily, people from Gdansk were 
present all the time. 
 As always, there was time 
for lectures, company visits, 
parties and sightseeing. 
  First lectures. I already 
knew the answer to the main 
question of this seminar “In-
novation - Fashion or Neces-
sity?” before I came to 
Gdansk. But it was interesting 
to follow what representatives 
of industry (JR Dynamics Ltd. 
UK and Roland Berger Polish 
office) and teaching staff of 
Gdansk University of Tech-
nology wanted to widen our 
knowledge with. They pre-
sented several aspects of the 
theme “innovation” like: in-
novation processes with key 
factors, the importance of 
technology for growth and 
sustainability of companies 
and also other kinds of inno-
vations than product innova-
tion – all supported with ex-
amples.The only thing missing 
was the interactivity between 
speakers and participants. 

 In the case study held af-
terwards we had to develop a 
strategy for a diversification 
case in the automotive indus-
try (value chain and coopera-
tion strategies) and find meas-
ures for cost reduction in the 
long term. The most exciting 
task was to calculate the net 
present value of our project 
with the final value after 
seven years… without com-
puters. We didn’t have enough 
time to work out the best solu-
tion but with the seminar 
motto about  “also having 
fun”  it wasn’t a big disap-
pointment that we didn’t help 
the Polish automotive indus-
try. 
 That’s all about lectures. 
Now it’s time for things that 
impressed me the most. I was 
positively surprised that at 
Gdansk University of Tech-
nology there are more girls 
than boys. Around 50% of the 
students of Industrial Engi-
neering and Management 
(students who are in a field 
which will allow them to 
hopefully become ESTIE-
Mers) are women. What a 
pleasant surprise for someone 
who studies with less than 5% 
of students being of the fe-
male gender. 
 The best tip I could give 
all of you is - what is very un-
usual for someone from the 
West - that breakfast is the 
most important meal of the 
day. It consists of bread, but-
ter, cheese, ham, scrambled 
eggs, salad, marmalade, coffee 
and tea. Lunch is not consid-
ered as a real meal: it is only a 
coffee break. Because of this, 
dinner is quite early in the af-
ternoon (5 pm)… 
 Visiting Poland also gives 
one the opportunity to drink a 
few beers and test some kinds 
of vodka… not too many 
kinds and... not at the same 
time, please pay attention! Or 
maybe pay more attention if 
you want to drink water! Tap 
water is under any circum-
stances not drinkable. 
 Naturally, it is also an art 
to pronounce some words in 
Polish, isn't it Miss Mar-
szalkiewicz (say 
/ma'sha'lkievitsh/) or Mister 
Chomnicki (say /rom'nski/ 
xxx 

with sucking "r" up)? 
 Briefly, we widened our 
knowledge and visited 
Gdansk’s famous shipyard, 
Old Town and cathedral in 
Oliwa. It was our pleasure to 
see all of those with a profes-
sional guide. Everything was 
organised very well. All for-
eign participants were so 
spoiled that it is now impossi-
ble for them to say in which 
part of the city they slept in.  
 We followed our guide 
and we won’t forget her. The 
organization team might need 
to (im)prove its flexibility, for 
example we arrived to have 
breakfast 15 minutes before 
lectures began… Everybody 
knows how slow everything is 
in Switzerland but it is more 
surprising to note that it 
doesn’t go any faster in Swe-
den! 
  If it was possible I would 
go to the ESTIEM seminar 
again, at once! But as one of 
my new Swedish friends said: 
“Gdansk was great. Really 
good brake (sic) in everyday 
life”. Within this phrase, he 
meant: now is time to work 
again. 
 When someone asked me 
during a private party at one 
of Polish student’s apartment 
(one can miss such things, if 
one goes to Poland as a tour-
ist) which of the ESTIEM ac-
tivities I had already attended. 
I am only a “profit member”- I 
replied. Today I would defi-
nitely take part in some events 
if I wasn’t at the end of my 
studies. If only I could turn 
back time… But it is good to 
know that I can join ESTIEM 
Alumni, as I learnt from the 
ESTIEM website (that I even-
tually visited). 
 
Somewhere in Switzerland, 
26.10.2003 
Author - Arnaud Varé, "profit 
member" of OBIS Zurich, Es-
tiem observer (soon a real 
member) (already a real mem-
ber – proofreader’s addition) 
Coauthor & proofreader – 
Izabela Rzepa,  
 
Both the authors actively and 
vividly participated in the ES-
TIEM Innovision Gdansk 
seminar. 
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KuL(lek)tUrA      K�tem oka... 
 
 

 ...czyli raport bardzo kulturalny ;) 
 

Podró�e w czasie  
 
 „Nie mog� ani pisa�, ani 
mówi� o czym�, czego sam 
nie widziałem, nie prze�yłem 
i w czym nie poniosłem 
współryzyka”. W imi� tej za-
sady Ryszard Kapu�ci�ski 
niejednokrotnie nara�ał swoje 
�ycie. Był �wiadkiem 27 re-
wolucji, odwiedził ponad 100 
krajów. Z tych podró�y po-
wstały 22 ksi��ki, z których 
najwi�ksze uznanie zdobyły 
„Wojna futbolowa”, „Ce-
sarz”, „Imperium” i „Heban”. 
Przetłumaczono je na 25 j�-
zyków, co uczyniło Kapu-
�ci�skiego jednym z najbar-
dziej rozpoznawalnych pisa-
rzy polskich na �wiecie. W 
odpowiedzi na jedno z pyta� 
licznie przybyłych studentów 
na wykład u�wietniaj�cy 
uhonorowanie Kapu�ci�skie-
go doktoratem honoris causa 
Uniwersytetu Gda�skiego, 
pisarz odparł, i� aby zrozu-
mie� funkcjonowanie współ-
czesnego �wiata, nale�y zre-
wolucjonizowa� wyobra�ni�. 
  
 Wskazówek jak dokona� 
tej�e rewolucji mo�na doszu-
ka� si� w jego najnowszej 
ksi��ce, pt.: „Podró�e z He-
rodotem”, któr� cechuje 
wszystko to, co u Kapu�ci�-
skiego najlepsze. Dostarcza 
zarówno prze�ycia artystycz-
nego, jak i trwałej, gł�bokiej 
wiedzy. Jest doskonałym 
�ródłem rzetelnej informacji 
dziennikarskiej, a zarazem 
zbiorem przemy�le� autora 
skłaniaj�cym do refleksji.   
  
 „Podró�e...” to jedna z 
dziwniejszych ksi��ek mi-
strza reporta�u, je�eli nie naj-
dziwniejsza. Zamiast pisa� o 
"tu i teraz", skupia si� na 
tym, co "tam i kiedy�". Ale 
czy aby na pewno? Tytułowe 
x 

 

wra�enie wywiera  historia 
podst�pu Zopyrosa, który 
straszliwie si� okaleczył, by - 
jako rzekoma ofiara Dariusza 
- wkra�� si� w łaski obl��o-
nych Babilo�czyków, zdoby� 
ich zaufanie i w odpowied-
nim momencie otworzy� 
bramy Persom. Po lekturze 
tego fragmentu, zupełnie ina-
czej odbiera si� geniusz forte-
lu, który pozwolił Spartanom 
zdoby� Troj�. 
 
 Herodot, ów ciekawy �y-
cia Grek, postawił sobie bar-
dzo ambitne zadanie - opisa� 
dzieje �wiata. Kapu�ci�ski 
zabieraj�c nas w �wiat 
współczesny kronikarzowi, 
dwa i pół tysi�ca lat pó�niej 
pyta: Co nim kierowało? 
Sk�d wzi�ła si� w nim taka 
pasja odkrywania tego, co 
niewiadome? 
  
  „Dzieje” wzi�ły si� prze-
cie� z podró�y. Herodot 
przemierzał l�dy, przepływał 
morza, zagł�biał si� w pusty-
ni� – słuchał, opowiadał i za-
pami�tywał. Nie było wtedy 
jeszcze Internetu, agencji 
prasowych czy samolotów. 
Przemieszczanie si� z miejsca 
na miejsce trwało miesi�ce, 
czasem lata. A jednak Grek 
nie wahał si�, nie skar�ył na 
trudy tułaczki - wprost prze-
ciwnie – niestrudzenie od-
krywał krain� za krain� z 
wiar�, �e �wiat jest mo�liwy 
do opisania. Skazany wy-
ł�cznie na przekaz ustny, 
zdawał sobie spraw�, �e lu-
dzie zapami�tuj� tylko to, co 
chc� zapami�ta�. �wiadomy 
niemo�no�ci zweryfikowania 
autentyczno�ci zamierzchłych 
wydarze�, mimo wszystko 
niezmordowanie wyruszał na 
kolejne wyprawy. Badał, do-
ciekał, próbował pozna� �y-
cie, �wiat, samego siebie. 
 
 Postawa tego niestrudzo-
nego odkrywcy stała si� 
wzorcem, inspiruje Kapu-
�ci�skiego. Wszak pozna-
waxx 

wanie �wiata zakłada wysi-
łek, i to wielki – Herodot po-
�wi�cił na to całe swoje �y-
cie. A przecie� przeci�tny 
człowiek nie jest specjalnie 
ciekawy �wiata. Wi�kszo�� 
ludzi rozwija w sobie raczej 
zdolno�ci przeciwne: nabiera 
wielkiej wprawy w patrzeniu 
tak, aby nie widzie�, w słu-
chaniu tak, aby nie słysze�. 
 
  Abstrahuj�c od tematu, 
według Kapu�ci�skiego, ma-
nia poznania, ��dza zobacze-
nia tego, czego nikt jeszcze 
nie widział, ch�� prze�ycia 
nowej przygody to u Herodo-
ta symptomy zara�enia si� 
podró�owaniem - chorob� w 
gruncie rzeczy nieuleczaln�. 
Có�, nie mog� darowa� sobie 
uwagi, �e losy autora tego 
stwierdzenia wskazuj�, �e 
pozostaje on we władaniu te-
go bakcyla ju� ponad pół 
wieku �.  
 
 Ko�cz�c ju� t� dziejow� 
retrospekcj�, zanim na dobre 
wrócimy do czasów nam 
współczesnych, przysta�my 
jeszcze gdzie� na rozdro�u. 
Zrewolucjonizowa� wy-
obra�ni� - ale jak? Kapu�ci�-
ski słynie z tego, �e nie 
udziela odpowiedzi, ale uczy 
stawia� m�dre pytania. Mo�e 
„rewolucyjnego” drogowska-
zu nale�y doszukiwa� si� w 
najwa�niejszym odkryciu He-
rodota - o mnogo�ci �wiatów 
i powinno�ci ich poznania, 
„...bo te inne �wiaty, inne 
kultury to s� zwierciadła, w 
których przegl�damy si� my i 
nasza kultura”. Dzi�ki nim 
jeste�my w stanie lepiej zro-
zumie� samych siebie, jako 
�e nie mo�emy okre�li� swo-
jej to�samo�ci, dopóki nie 
skonfrontujemy jej z innymi. 
A mo�e po prostu wystarczy 
podró�owa� z Kapu�ci�skim, 
tak jak on podró�ował z He-
rodotem.…  
 
 

Paweł Góraj 
 

 

  

podró�e, w moim odczuciu, 
nale�y potraktowa� w szer-
szym wymiarze. Pełni� one 
rol� ł�cznika pomi�dzy prze-
strzeniami, w które czytelni-
ków zabiera autor. Kapu�ci�-
ski zm�czony tera�niejszo-
�ci� zapragn�ł przekroczy� 
granic� w czasie. 
 
 T� w�drówk� przez epoki 
rozpoczyna od ukazania swo-
ich pierwszych kroków w 
zawodzie reportera. W zdu-
mienie wprawiła mnie histo-
ria o pierwszej wyprawie za-
granicznej Kapu�ci�skiego, 
który do Indii wyprawił si� 
bez do�wiadczenia i znajo-
mo�ci j�zyka, maj�c tak na-
prawd� tylko egzemplarz 
„Dziejów” Herodota pod pa-
ch�. „Musiałem wygl�da� jak 
stworzenie le�ne: oszołomio-
ne, troch� wyl�knione, z sze-
roko otwartymi oczyma, któ-
re próbuj� co� dojrze�, prze-
nikn��, rozró�ni�”. Znakomi-
ta ilustracja rozdarcia we-
wn�trznego młodego podró�-
nika. Dług� i ci��k� drog� na 
reporterski szczyt Kapu�ci�-
ski rozpocz�ł od nauki an-
gielskiego z ksi��ki „For 
Whom the Bell Tolls” He-
mingwaya i „chłoni�cia” 
wszelkich opracowa� na te-
mat Indii.  
 
 W Indiach, jak i w Chi-
nach, Azji Mniejszej czy 
Afryce, Kapu�ci�skiemu - 
poza Hemingwayem - nieod-
ł�cznie towarzyszył Herodot. 
Swoje prze�ycia w „Podró-
�ach...” reporter przeplata z 
nie mniej interesuj�cymi 
opowiadaniami autora „Dzie-
jów”. Uwag�  przykuwa rela-
cja opisuj�ca koncert Louisa 
Armstronga w Chartumie, 
gdzie tłumy słuchały sławne-
go Satchmo w całkowitym 
milczeniu. U Herodota za�  
xx 
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nym sprz��eniem zwrotnym” 
pozwoli poderwa� niejedn� la-
sk� na polibudzie lub zamkn�� 
usta wielu uniwerkowym m�-
dralom nudz�cym co� o Heglu, 
Schleglu i Wedlu. 
Nieco powa�niej przedmiot uj-
muj�c, konieczno�� szybkiej in-
terpretacji schematów, wykre-
sów i wzorów wyrabia w czło-
wieku zmysł analityczny. Mo�-
na ju� nie pami�ta� czym jest 
idealny człon całkuj�cy lub 
element ró�niczkuj�cy z iner-
cj�, ale powinna pozosta� umie-
j�tno�� ł�czenia faktów i wy-
ci�gania wniosków. Bo w tym 
�cisłym przedmiocie wszystko 
do siebie pasuje lub jedno z 
drugiego wynika. A nie zawsze 
da si� to powiedzie� o przed-
miotach humanistycznych. 
�

�������	� 
������� ��

������	������������

Za „moich czasów” przedmiot 
nazywał si� po prostu „Ochrona 
�rodowiska”. Prowadził go cie-
kawie prof. Piotr Kowalik z 
Wydziału In�ynierii �rodowi-
ska (przed poł�czeniem z WIL-
em). Potem przedmiot przej�ła 
prof. Szpakowska i w ten spo-
sób narodziły si� kolejne „pod-
stawy...”. Jako �e przedmiot 
znam w jego poprzednim wy-
daniu, b�dzie to opis wspomin-
kowy. 
Skoro wykładowców AWF-u 
cz�sto nazywa si� „profesorami 
od fikołków”, to z racji kiero-
wania Katedr� In�ynierii Sani-
tarnej profesora Kowalika mo�-
na by nazwa� „profesorem od 
kibli”. Z całym szacunkiem, 
oczywi�cie. 
Mówi�c o ochronie �rodowiska 
w skali globu, profesor nie za-
pominał o lokalnym patrioty-
zmie i zapoznawał nas z histo-
ri� wodoci�gów i kanalizacji 
w Gda�sku. Ponad pół roku 
przed lipcow� powodzi� w 
Gda�sku w 2001 roku opowia-
dał proroczo, czym grozi prze-
rwanie Kanału Raduni poło�o-
nego powy�ej poziomu biegn�-
cego równolegle Traktu �w. 
Wojciecha. Doceni� to trzeba 
szczególnie. Wszak wiadomo, 
�e prognozowanie jest zaj�ciem 
trudnym. Szczególnie, je�li do-
tyczy przyszło�ci. 
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Przedmioty od 
� do � 
Przewodnik  
alfabetyczny  
cz. XV 
 
Przygl�daj�c si� li�cie wykła-
danych przedmiotów pod lite-
r� P mo�na pomy�le�, �e to 
nie uczelnia wy�sza, lecz 
szkoła podstawowa – prawie 
same „Podstawy...”. Przy-
najmniej autorzy programów 
nie udaj�, �e po ich przedmio-
cie dany temat b�dziemy mieli 
w małym palcu. 
 

��
�

���������
��������� 
�

�� ����
���
� � � ������

������� ���
���������

���
� �

Przedmiot mo�e startowa� w 
kategorii „Najdłu�sza nazwa 
niemieszcz�ca si� w indeksie” 
i liczy� na miejsce medalowe.  
Autorem programu jest prof. 
Jan Komorowski. Zalecan� li-
teratur� stanowi� ksi��ki napi-
sane przez prof. Jana Komo-
rowskiego. Kierownikiem Ka-
tedry Finansów, która sprawu-
je piecz� nad tymi zaj�ciami 
projektowymi, jest prof. Jan 
Komorowski. W tak doboro-
wym towarzystwie przedmiot 
mo�e praktycznie istnie� sam 
dla siebie. 
�

�������� �� �����	� ���

������
�

O ile, zgodnie z powiedzeniem 
Benjamina Franklina, nie da 
si� uciec od płacenia podat-
ków, to od przedmiotu „Po-
datki i opłaty publiczne” uciec 
mo�na, bo nie jest on obo-
wi�zkowy. Pytanie, czy ucie-
ka� warto? Nie wiem. Nie 
chodziłem. Je�li jednak kiedy� 
otworz� własn� firm� i przyjd� 
do niej w odwiedziny dwaj 
smutni panowie z kontroli 
skarbowej, to jeszcze raz 
przemy�l� odpowied�. 
 

�������	� ����� ��	���

����
��������

Rzucone niedbale hasło: 
„transmitancja operatorowa 
układu zamkni�tego z ujem-
xxx 

 

 

 

 
 

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 
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Pewnie wi�kszo�� z Was ju� 
słyszała o tym konkursie. Nic 
dziwnego, to ju� dziesi�ta 
edycja - eXtreme edition - 
organizowana jak co roku 
przez firm� Pricewaterhou-
seCoopers oraz Gazet� Wy-
borcz�.  
 
Wiem, �e nie trzeba Was 
przekonywa� do wzi�cia 
udziału (ju� widz� te tysi�ce 
zgłosze� z całej Politechniki 
…), ale załó�my, �e znacie 
kogo�, kto ma pewne w�tpli-
wo�ci. Mo�e poni�sze infor-
macje zach�c� j�/go do spró-
bowania. 
 
„Ale o co chodzi?” 
 
Odwied� stron� 
www.grasz.pl. Znajdziesz 
tam wszystkie niezb�dne in-
formacje i regulaminy kon-
kursu, a je�li co� wyda Ci si� 
niejasne – mo�esz napisa� do 
organizatorów (szczegółowe 
informacje na ko�cu artyku-
łu). Zadania konkursowe zo-
stan� opublikowanie 7 lutego 
na stronie „grasza”, a termin 
nadsyłania rozwi�za� upływa 
6 kwietnia o północy, ale le-
piej nie czeka� do ostatniej 
chwili, jak to cz�sto studenci 
maj� w zwyczaju. Wiadomo, 
�e komputery „wysiadaj�” 
przewa�nie wtedy, kiedy s� 
nam absolutnie niezb�dne :( 
Pełne zgłoszenie składa si� z 
dwóch dowolnych rozwi�za-
nych zada�, �yciorysu on-line 
oraz wypełnionej ankiety. 
Nadesłane rozwi�zania 
sprawdzaj� organizatorzy i 
autorzy zada�. Najlepsze pra-
ce daj� prawo do udziału w 
szkoleniach, kursach i innych 
atrakcjach. Potem czas na 
rozmow� z potencjalnym 
praktykodawc� – je�li uwie-
rzy, �e jeste� odpowiedni� 
osob� na stanowisko, o które 
si� ubiegasz - dostajesz prak-
tyk�. W tym roku jest ich do 
wygrania prawie 200, a 
oprócz tego kursy j�zykowe, 
xx  

studia podyplomowe i MBA.  
 

 
„Ja nie potrafi�, wstydz� si� 
…” 
 
Wła�nie dlatego start w kon-
kursie dobrze Ci zrobi. 
Wzro�nie Twoja pewno�� 
siebie, obycie „w �rodowi-
sku”, mo�esz nie�le zarobi�, 
poznasz mas� ciekawych lu-
dzi – przekonasz si�, �e nie 
maj� oni antenek i olbrzy-
mich, ciemnych oczu, tylko 
s� takimi samych „równia-
chami”, jak Ty.  
 

 
 
„Bez do�wiadczenia nie 
mam szans/Mam niecieka-
we oceny” 
 
Organizatorzy zapraszaj� 
wszystkich, którzy studiuj� 
na co najmniej III roku 
(wszystkich uczelni, wydzia-
łów i kierunków) i nie uko�-
czyli 35 lat. To znaczy, �e nie 
musz� by� ju� studentami, 
mog� by� absolwentami lub 
pracowa�. Nie trzeba mie� 
do�wiadczenia w pracy ani 
by� m�drzejszym od profeso-
ra – laureaci poprzednich 
edycji radz� skupi� si� na 
rozwi�zaniach nowatorskich, 
interesuj�cych, ale jednocze-
�nie realnych. Nale�y wie-
dzie�, co si� pisze, ale ch�ci 
s� wa�niejsze ni� wieloletnie 
do�wiadczenie – gros zwy-
ci�zców to studenci. Najlep-
xx 

sze rozwi�zania nadsyłaj� 
osoby, które pasjonuj� si� np. 
dan� dziedzin� biznesu a nie 
koniecznie ucz� si� jej na stu-
diach. Je�li nawet Ci si� nie 
uda – masz szans� w kolej-
nych edycjach – b�dziesz bo-
gatszy o nowe do�wiadcze-
nia. Zdobyte wiadomo�ci 
mo�esz te� wykorzysta� na 
studiach – np. do pisania pra-
cy dyplomowej. A co do ocen 
… Organizatorzy  chyba po-
dzielaj� opini�, �e s� rzeczy 
wa�niejsze ni� �rednia >5,0. 
  
„Chciałbym spróbowa�, ale 
nie mam czasu” 
 
Nie trzeba wykuwa� na pa-
mi�� litanii formułek czy 
tworzy� dziesi�tek tabel – 
preferowana jest skondenso-
wana jako�� - rozwi�zanie 
mo�e mie� maksymalnie 3 
strony maszynopisu (do 10 
tys. znaków). Ilo�� czasu, ja-
k� przeznaczysz na rozwi�-
zanie zada� zale�y od Ciebie. 
Ale je�eli uda Ci si� to zrobi� 
w ci�gu kilku godzin i wy-
grasz, to nie dołuj tych, któ-
rzy po�wi�cili wiele dni i im 
si� nie udało. 
 
„Eeeeee … To pewnie jaka� 
loteria …” 
 
To nie jest �ciema ani �adna 
loteria – to Ty decydujesz, 
czy dostaniesz si� do wyma-
rzonej firmy, czy nie - liczy 
si� ambicja, wyobra�nia, en-
tuzjazm. W dodatku praktyka 
zdobyta w „graszu” ma wi�k-
sz� warto�� ni� taka „z ogło-
szenia”.  
 
„Jak wygram dostan� naj-
wy�ej dyplomik i długopis” 
 
Nagrodami s� płatne praktyki 
w renomowanych firmach, 
agencjach reklamowych, ad-
ministracji publicznej i orga-
nizacjach pozarz�dowych. 
Je�li nawet nie dostaniesz si� 
na praktyki, masz szans� 
xxxx 

skorzysta� z licznych kursów 
i szkole�. Dyplomy te� s� 
przewidziane – b�d� wr�cza-
ne podczas Wielkiej Gali. 
Tylko pomy�l: wspaniały ho-
tel, znani ludzie, szefowie 
korporacji, gratulacje, prasa, 
fani bij�cy si� o Twój auto-
graf … Mo�e troch� przesa-
dziłem z tymi fanami :)  
 

 
„W tych wielkich firmach 
na pewno jest nudno – cały 
dzie� za biurkiem, zmar-
nowane wakacje …” 
 
Ten konkurs otwiera wiele 
drzwi - drzwi do kariery ... 
Nie oznacza to wył�cznie 
pracy biurowej – zadania s� 
bardzo zró�nicowane, oferty 
praktyk równie�.  „To przede 
wszystkim dobra zabawa, 
mo�na pozna� wiele cieka-
wych osób. Ja cz��� wakacji 
sp�dziłem w mi�dzynarodo-
wym gronie, pracuj�c z in-
nymi studentami nad projek-
tem, który mnie naprawd� fa-
scynował. W moim przypad-
ku wi�zało si� to równie� z 
„majstrowaniem” przy linii 
produkcyjnej.” – uwa�a Piotr 
Subatowicz, ubiegłoroczny 
laureat konkursu, student 
Wydziału Automatyki i Elek-
trotechniki PG. Długo�� i 
charakter praktyki zale�� od 
firmy. Otrzymasz tam opie-
kuna, który b�dzie Ci wyja-
�niał zasady działania firmy, 
przydzielał zadania i spraw-
dzał ich wykonanie. B�dziesz 
odpowiedzialny za własny 
projekt lub jego cz���. Jak 
widzisz, na tych praktykach 
raczej nie parzy si� kawy i 
nie kseruje dokumentów … 

(ci�g dalszy na str. 8) 

 

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

Grasz o sta� – konkurs, jakich mało! 
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dziny elektryki czy automa-
tyki, ma mo�liwo�� zmierze-
nia si� m. in. z dziennikar-
stwem, programowaniem, 
projektowaniem mody b�d� 
podatkami. 
 
„Startuj� po raz pierwszy, 
na pewno mi nie wyjdzie” 
 
Ka�dy z uczestników starto-
wał kiedy� po raz pierwszy – 
wielu z nich ju� za pierw-
szym razem odniosło suk-
ces!: „B�d� twórczy, kre-
atywny, oryginalny, ale te� 
rzetelny i solidny w swojej 
pracy!" – radz� innym. Je�eli 
zaj�cia na wydziale nie s� 
dla Ciebie wyzwaniem, za 

Kontakt  
z organizatorami:  
graszostaz@pl.pwc.com  
www.grasz.pl  
 
Ewa Grela - Musioł 
tel. (22) 523 41 97 
 
Anna Mikulska 
tel. (22) 523 46 68  
 
Adres: 
PricewaterhouseCo-
opers 
Al. Armii Ludowej 14 
00-637 Warszawa 

(ci�g dalszy ze str. 7) 
 

„Na pewno du�o si� trzeba 
napracowa�” 
 

 
 
Kilka samotnych wieczorów 
w pustawej czytelni czy 
przed ekranem komputera, 
szukaj�c potrzebnych infor-
macji to raczej opłacalna in-
westycja. Wła�ciwie, na stu-
diach robimy to samo za wpis 
do indeksu. W „graszu” masz 
szans� zdoby� płatn� prakty-
k� – a mo�e i prac�. Co si� li-
czy? Kreatywno��, profesjo-
nalne, ale jednocze�nie do�� 
nowatorskie i inteligentne 
podej�cie do problemu. Te 
zadania s� układane przez fa-
chowców, specjalistów z da-
nych dziedzin - nie wymagaj�  
 

oni od nikogo perfekcyjnej 
znajomo�ci specyfiki bran�y, 
ale czasem trzeba troch� „po-
grzeba�”, �eby odnale�� si� 
w klimacie danego przypad-
ku. Zadania nie s� „z kosmo-
su”, ale „z �ycia wzi�te" - z 
�ycia firm, naturalnie. 
  
„To s� wielkie przedsi�-
biorstwa, na pewno maj� 
skomplikowane procedury 
doboru kandydatów” 
 
Pozwol� sobie zacytowa� 
jedn� z laureatek: „Po wysła-
niu kompletnego zgłoszenia 
wszystko potoczyło si� bar-
dzo szybko. Otrzymałam 
wiadomo��: „przeszła� do 2 
etapu”, pó�niej telefon z fir-
my „zapraszamy na rozmo-
w�”, po dwóch dniach – za-
praszamy na sta� we wrze-
�niu.” I kropka. 
 
„Ale czy znajd� co� dla sie-
bie? Nie przepadam za fi-
nansami i marketingiem” 
 
Zadania publikowane s� w 
wielu kategoriach - kogo nie 
zachwycaj� problemy z dzie- 
x 
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www.sar.pg.gda.pl
 

Pesymi�ci  
przewa�aj� 
 
 „W 2005 roku wzro�nie 
poziom bezrobocia w Polsce” 
– tak uwa�a co trzeci uczest-
nik badania przeprowadzo-
nego przez portal Pracuj.pl w 
okresie 9-15 stycznia b.r. 
Dwa razy mniej uczestników, 
16%, uwa�a, �e bezrobocie 
si� zmniejszy. W interneto-
wej ankiecie wzi�ło udział 
573 osób, których zadaniem 
było wybranie jednej z czte-
rech mo�liwo�ci, okre�laj�-
cych dominuj�ce zjawisko na 
rynku pracy w rozpocz�tym 
roku: wzrost lub spadek bez-
robocia, wzrost lub spadek 
wynagrodzenia.  
 Takiej rozbie�no�ci nie 
wida� w przypadku wyna-
grodzenia. 25% uwa�a, �e 
pensje spadn�, a 24% - �e 
wzrosn�. I ten aspekt zmian 
na rynku pracy uznali za naj-
wa�niejszy.  

24%

25%
35%

16%
płace wzrosn�

płace spadn�

bezrobocie
wzro�nie
bezrobocie
spadnie

 Maciej Noga, menad�er w Communication Part-
ners – Pracuj.pl: 
Wyra�nie wida�, �e wi�cej jest pesymistów ni� optymistów. 
60% uczestników ankiety uwa�a, �e sytuacja na rynku pracy 
jeszcze si� pogorszy. Z drugiej za� strony, 40% grupa optymi-
stów to wcale nie jest mało. I mo�na si� spodziewa�, �e b�dzie 
ich przybywa�. 
Ciekawe jest to, �e połowa respondentów uznała, �e wa�niej-
szym czynnikiem od poziomu bezrobocia, decyduj�cym o sytu-
acji na rynku pracy, jest poziom wynagrodzenia. Mo�e to ozna-
cza�, �e spo�ród tych, którzy pierwsze�stwo przyznaj� wysoko-
�ci pensji, przewa�a optymizm odno�nie wzrostu liczby miejsc 
pracy w 2005 roku. 
 

Z �ycia wZi�tE 
  
 Nie tak dawno jeszcze 
wyZiEw pogr��ony w 
gł�bokim �nie zimowym 
ruszył nagle pełn� par�. 
Kolejki na słynnym ju� (z 
jako�ci usług) ksero wy-
działowym osi�gn�ły apo-
geum, a hole zazwyczaj 
ziej�ce pustk� ponownie 
zacz�ły t�tni� �yciem. Ten 
pozornie niekontrolowany 
chaos został wywołany 
magicznym ‘sesja si� zbli-
�a’. 
 Słowa te, powtarzane 
niczym czarnoksi�ska 
mantra, powoduj� u nie-
których studentów zbio-
row� histeri�, przyczyniaj� 
si� do nieprzespanych no-
cy, wypitych hektolitrów 
kawy, niekontrolowanych 
reakcji 
 Luzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzz. Wiosna 
idzie � 
 

P. 

 

 

oknem plucha i 
akurat nic nie ma 
w TV, to chyba 
nie masz ju� ar-
gumentów �eby 
nie spróbowa�.  
 

A zatem zapra-
szam na stron� 
www.grasz.pl. Ja 
ju� si� zarejestro-
wałem! 
 

Karol 
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Prawdziwy przyja-
ciel to kto�, kto 
wszystko o tobie 
wie, a mimo to Ci� 
jeszcze kocha 
  
 Niezły tekst, prawda? 
Przegl�daj�c swoje notatki na-
trafiłem na kilka innych prze-
my�le� i utworów kojarz�cych 
mi si� z przyja�ni�, miło�ci�, 
wolno�ci� i szcz��ciem.  
 

 
 
 

Modlitwa optymisty 
Dzi�kuj� za:  
— bałagan, który musz� po-
sprz�ta� po imprezie, bo to 
oznacza, �e mam przyjaciół,  
— podatki, które musz� za-
płaci�, poniewa� to oznacza, 
�e jestem zatrudniony,  
— trawnik, który musz� sko-
si�, okna, które trzeba umy�, i 
rynny, które wymagaj� na-
prawy, bo to oznacza, �e mam 
dom,  
— ubranie, które jest tro-
szeczk� ciasne, poniewa� to 
oznacza, �e mam co je��,  
— cie�, który patrzy, kiedy 
pracuj�, bo to oznacza, �e je-
stem na sło�cu,  
— ci�głe narzekanie na rz�d, 
poniewa� to oznacza, �e ma-
my wolno�� słowa,  
— du�y rachunek za ogrze-
wanie, bo to oznacza, �e jest 
mi ciepło,  
— pani�, która siedzi za mn� 
w ko�ciele i dra�ni swoim 
�piewem, poniewa� to ozna-
cza, �e słysz�,  
— stosy rzeczy do prania i 
prasowania, bo to oznacza, �e 
moi ukochani s� blisko,  
— budzik, który odzywa si� 
ka�dego ranka, poniewa� to 
oznacza, �e �yj�,  
— zm�czenie i obolałe mi�-
�nie pod koniec dnia, bo to 
oznacza, �e byłem aktywny.  
 

 
Simon&Garfunkel –  
Bridge over troubled water 
When you´re weary,  
feeling small  
When tears are in your eyes,  
I'll dry them all....  
I´m on your side,  
Oh, when times get rough  
And friends just can´t be 
found  
Like a bridge over troubled 
water  
I will lay me down  
Like a bridge over troubled 
water  
I will lay me down....  
When you´re down and out,  
When you´re on the street  
When evening falls so hard  
I will comfort you....  
I´ll take your part,  
Oh, when darkness comes  
And pain is all around  
 

 
Like a bridge over troubled 
water,  
I will lay me down  
Like a bridge over troubled 
water,  
I will lay me down....  
Sail on silver girl  
Sail on by  
Your time has come to shine  
All your dreams are on their 
way  
See how they shine  
Oh, if you need a friend  
I´m sailing right behind....  
Like a bridge over troubled 
water,  
I will ease your mind  
Like a bridge over troubled 
water,  
I will ease your mind.... 

Teksty zebrał Karol 
Grafik� wykonała Arleta 
 

Ks. Jan Twardowski – �pieszmy si� 
�pieszmy si� kocha� ludzi tak szybko odchodz� 

zostan� po nich buty i telefon głuchy 
tylko to co niewa�ne jak krowa si� wlecze 
najwa�niejsze tak pr�dkie �e nagle si� staje 

potem cisza normalna wi�c całkiem niezno�na 
jak czysto�� urodzona najpro�ciej z rozpaczy 

kiedy my�limy o kim� zostaj�c bez niego 
Nie b�d� pewny �e czas masz bo pewno�� niepewna 

zabiera nam wra�liwo�� tak jak ka�de szcz��cie 
przychodzi jednocze�nie jak patos i humor 

jak dwie nami�tno�ci wci�� słabsze od jednej 
tak szybko st�d odchodz� jak drozd milkn� w lipcu 
jak d�wi�k troch� niezgrabny lub jak suchy ukłon 

�eby widzie� naprawd� zamykaj� oczy 
chocia� wi�kszym ryzykiem rodzi� si� ni� umrze� 

kochamy wci�� za mało i stale za pó�no 
Nie pisz o tym zbyt cz�sto lecz pisz raz na zawsze 

a b�dziesz tak jak delfin łagodny i mocny 
�pieszmy si� kocha� ludzi tak szybko odchodz� 

i ci co nie odchodz� nie zawsze powróc� 
i nigdy nie wiadomo mówi�c o miło�ci 

czy pierwsza jest ostatni� czy ostatnia pierwsz� 
 

Czesław Miłosz - Dar 
Dzie� taki szcz��liwy. 

Mgła opadła wcze�nie, pracowałem w ogrodzie. 
Kolibry przystawały nad kwiatem kapryfolium. 
Nie było rzeczy na ziemi, któr� chciałbym mie�. 

Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdro�ci�. 
Co przydarzyło si� złego, zapomniałem. 

Nie wstydziłem si� my�le�, �e byłem, kim jestem. 
Nie czułem w ciele �adnego bólu. 

Prostuj�c si�, widziałem niebieskie morze i �agle. 

Miło�� jest jak ksi��yc: je�li 
si� nie wznosi – opada. 
Miło�� si� nie dzieli, ona si� 
rozmna�a. 
Miło�ci nie mo�na kupi�, ani 
sprzeda� – mo�na j� tylko 
ofiarowa�. 
Miło�� jest albo pokorna, albo 
wcale jej nie ma. 
Miło�� zamiast mówi�: „Dam 
ci pocałunek” mówi: „Podam 
ci r�k�”. 
Miło��, która oblicza miło�� 
nie jest prawdziw� miło�ci�. 
 

 
Kocha� to nie znaczy przy-
zwyczai� si� do kogo� drugie-
go. 
Kocha� to łagodnie przypro-
wadzi� kogo� do siebie same-
go. 
Kocha� to uczyni� szcz��li-
wym drugiego człowieka. 
Kocha� to robi� wi�cej ni� 
niezb�dne. 
 

 
10 cech idealnego part-
nera/partnerki 
1. Rozumie mnie bez słów.  
2. Naprawd� uwa�nie słu-

cha. 
3. Jest przy mnie na dobre i 

na złe. 
4. Zale�y mu na mnie. 
5. Jest uczciwy/a w uczu-

ciach. 
6. Ma wspaniałe poczucie 

humoru. 
7. Mamy wiele wspólnych 

zainteresowa� i pogl�-
dów. 

8. Nie próbuje mnie zmie-
ni�. 

9. Szanuje moje zdanie, na-
wet, je�eli si� z nim nie 
zgadza. 

10. Przy nim/niej mog� by� 
sob�. 
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Ból, niepewno�� … 
Czy wrócisz? 
Ló�ko puste, fotel pusty 
I telewizor ju� �pi. 
Kawa wystygła jak Twoje uczucia. 
Tak boli tylko samotno�� 
Twoje – nasze – zdj�cie, które nosz� w portfelu pali 
Przez warstwy ubra�. 
Odeszła� w gniewie, zło�ci. 
Mówiła�, �e ju� mnie nie kochasz … 
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Twoje dłonie i kolana s� samotne, jak moje, 
Zzi�bni�te tul� si� do siebie w modlitwy milczeniu. 
Szukam, czego nie zgubiłem, bo nigdy nie była� moja, 
Ty pytasz: „Dlaczego ...?” Stwórc� wszystkich dusz. 
Nawet, je�li cofniesz czas, cho� nie mo�esz, 
Dłoni� zamkniesz mi usta przed niebacznym słowem,  
Zamkniesz mi oczy deszczem pocałunków, 
To nic nie pomo�e ... 
Odejd� w milczeniu, ze spuszczonym wzrokiem, 
Spod przymkni�tych powiek nie uroni� łzy. 
Zapomn� Twój zapach i kolor i dotyk. 
Zapomnisz mnie kiedy�? 
Zapomnisz? 
„Ja? Nie ...” 
 

Pewien młody człowiek, w ostatni� godzin� 
Gorzko-słodkiego �ycia, 

Pojechał na drugi koniec miasta 
Po najpi�kniejsze kwiaty. 
Zd��ył od�nie�y� chodnik  

od swoich do Twoich drzwi. 
Wkradł si� do sypialni przez okno, na palcach,  

By ukoi� smutek okryty płaszczem t�sknoty. 
Ale tylko przytulił Ci� mocno i trzymał ... 

Potem zrobił pyszne kanapki 
I herbat� z cytryn�. 

I odszedł za pi�� szósta, 
Jak odchodz� sny. 

A Ty porannym wspomnieniem pami�tasz 
jego policzka ostatni, ciepły dotyk 

I mokre od łez oczy, gdy szepn�ł: „Pa, cze��”. 

Dla Ciebie sło�ca blask, 
Dla Ciebie niebo pełne gwiazd, 
Dla Ciebie u�miech i moje sny, 
Dla Ciebie wszystko - a dla mnie Ty ;-) 
 

Je�li zgadniesz, 
Kto to taki, 

To dostaniesz dwa buziaki. 
Je�li zgadniesz, �e to ja, 

To dostaniesz jeszcze dwa. 
 

�e t�* 
 W pogoni za efektywno�ci� zatracamy po kawałku nasze 
uczucia, nie ma na nie miejsca w procedurach, zadaniach i 
celach. Wychodz�c z domu zostawiamy nasze najgł�bsze 
emocje. Jedni w szafie, inni w komputerze, kilka osób mi�-
dzy ksi��kami lub w doniczce na oknie. Byłoby dobrze, 
gdyby�my przynajmniej poza prac�/uczelni� umieli pozo-
sta� lud�mi, którzy czuj�, kochaj�, którzy czasem si� �miej�, 
czasem płacz�. Rozumiem, �e wa�ne jest pozytywne my�le-
nie, d��enie do doskonało�ci, ale wielu z nas t�skni do bycia 
sob� – niedoskonałym, leniwym, czasem humorzastym so-
b�. Mo�emy rzuci� si� w wir �ycia – zdobywa� kolejne tytu-
ły, nagrody, uznanie i szacunek. Mo�emy pój�� na ryby, al-
bo ze znajomymi do klubu. Ale znajomi te� nie zawsze maj� 
czas nas wysłucha� – gdzie� si� spiesz�, biegn� zarabia� pie-
ni�dze, wydawa� obiady, robi� karier�, id� na randk�, id� na 
pogrzeb. Wi�c ubieramy si� ciepło, pijemy gor�ce kakao, 
ale tam w �rodku jeste�my zmarzni�ci … 

 Marzymy, by znale�� t� jedn� osob�, na której b�dziemy 
mogli polega�, która zawsze nas wysłucha i zrozumie. Która 
zawsze b�dzie obok. Marzymy, �eby si� zakocha�, �eby nasza 
miło�� trwała wiecznie.  
 Zamie�ciłem tu kilka wierszy i rymowanek. Cztery z nich 
(te w najw��szych ramkach) znalazłem kiedy� w pami�tni-
kach, do których si� wpisywałem, na ró�nych stronach inter-
netowych albo w antologiach tego typu utworów. Pozostałe 
stworzyłem kiedy� dla Kogo� - mo�ecie z nich wszystkich ko-
rzysta� do woli. Zach�cam Was do „zmarnowania” kilku 
chwil nad tymi wierszami.  
 
* �e t� czyli je t’aime to po francusku kocham Ci�. 

Karol 
 

Ludzie mówi�: "Czas to pieni�dz". 
A ja wam mówi�: "Czas to miło��". 

Stefan kard. Wyszy�ski 
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Stopka redakcyjna, czyli kto tym wszystkim kr�ci: 
Prowadzenie: Karol Bła�ewicz 
Współpraca: Anna Tomczyk, Adam Czarnecki, pracuj.pl, Arleta, Paweł Góraj, Alicja Majewska, Piotr 
Subatowicz, ESTIEM. 
 

Kontakt:  karol_blazewicz@o2.pl  lub gazieta@wp.pl 
 
„gaZiEta” powstaje przy Wydziale Zarz�dzania i Ekonomii Politechniki Gda�skiej 
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty nadesłanych materiałów 
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  NOWE PRZYSŁOWIA 
  

1. Kto pod kim dołki kopie, ten si� �mieje ostatni. 
2. Kto pod kim dołki kopie, ten si� spoci. 
3. Nie ma tego złego, co by nam nie wyszło.  
4. Co za du�o to niezdrowo, ale od przybytku głowa nie 

boli.  
5. Darowanemu koniowi wszystkie kozy skacz�.  
6. Nie wszystko złoto, co si� �wi�ci garnki lepi�.  
7. Kto rano wstaje, ten sam sobie szkodzi.  
8. Lepszy wróbel w gar�ci ni� skrzypek na dachu.  
9. Nosił wilk razy kilka dopóki mu si� ucho nie urwało.  
10. Gdzie kucharek sze�� tam zero zero siedem zgło� si�. 
11. Go�� w dom, garnek wody do rosołu. 
12. Gdzie kucharek sze��, tam wióry lec�.  
13. Kto długo �pi, ten si� nie wyrobi na zakr�cie.  
14. Gdzie kucharek sze��, tam garnizonowy punkt �ywie-

nia 
15. Go�� w dom Bóg wie po co?  
16. Z pró�nego i Salomon i mruga. 
17. Je�li nie chcesz mojej zguby, daj mi banknot, ale gru-

by.  
18. Kto pod kim dołki kopie, ten b�dzie na topie.  
19. Cicha woda po kisielu.  
20. Gdy ko� si� �mieje, to nie ma �artów.  
21. Ten si� �mieje ostatni, kto najwolniej kojarzy. 
22. Ten si� �mieje ostatni, komu trzeba tłumaczy�.  
23. Krowa krowie mleka nie wypije.  
24. Lepsze włosy z łupie�em, ni� łupie� bez włosów.  
25. Lepszy maluch w gara�u, ni� Opel w telewizorze.  
26. Pij Cola-Cao, póki gor�ce.  
27. Koszula z Wólczanki bli�sza ciału.  
28. Bez pracy nie ma rogalików Star Foods.  
29. Kto pó�no przychodzi, ten nie ma ju� nic do roboty. 
30. A kto rano wstaje, ten w nie wypada.  
31. Kto pod kim dołki kopie, ten szybko awansuje.  
32. Jak ci� widz�, to pracuj.  
33. Nie wkładaj palca, gdzie tobie nie miło.  
34. Jak sobie po�cielesz, to mnie zawołaj.  
35. Kto rano wstaje, temu leje jak z cebra  
36. Kto rano wstaje, ten jest niewyspany.  
37. Kto dołki kopie, ten ma dobr� łopat�. 
38. Lepsze kucharki w gar�ci ni� złoto bez ognia. 
39. Okazja czyni z człowieka ministra. 
40. Mi�dzy słowem i czynem jest jeszcze łapówka. 
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Po czym pozna�, �e nie jeste� ju� studentem? 
 
1. O 6 rano wstajesz, a nie kładziesz si� spa�.  
2. Seks w pojedynczym łó�ku sprawia Ci trudno�ci techniczne.  
3. W lodówce trzymasz wi�cej jedzenia ni� picia.  
4. Ju� nie pijesz w domu przed wyj�ciem do knajpy, �eby zaosz-
cz�dzi�. 
5. Nie zgłaszasz si� ju� do testów nowych leków na ochotnika.  
6. Znasz ka�dego ze �pi�cych w twoim domu.  
7. Swoj� ulubion� melodi� słyszysz w windzie w budynku, w 
którym pracujesz.  
8. Nie dostajesz ju� listów z pogró�kami z banku.  
9. Nosisz ze sob� parasol.  
10. Siedmiodniowe popijawy si� ju� nie zdarzaj�.  
11. Nie chodzisz do supermarketu ze wszystkimi przyjaciółmi.  
12. Korzystasz ze stałych zlece� i kredytu w rachunku bie��cym.  
13. W domu działa ogrzewanie.  
14. Twoi przyjaciele zawieraj� zwi�zki mał�e�skie i rozwodz� 
si�, zamiast si� po prostu spotyka� i rozstawa�.  
15. Płacisz rz�dowi co rok tysi�ce zł.  
16. Zamiast 130 dni wakacji masz ich 20.  
17. D�insy i pulower nie s� ju� eleganckim strojem.  
18. Dzwonisz na policj�, bo te dzieciaki z mieszkania obok nie 
chc� �ciszy� muzyki.  
19. Wstajesz rano z łó�ka nawet, je�li pada.  
20. Mycie si� nie jest nudnym rytuałem.  
21. Nie masz poj�cia, o której zamykaj� najbli�sz� budk� z ham-
burgerami.  
22. Ponad 90% Twojego czasu sp�dzonego przed komputerem to 
zwykła praca.  
23. Nie eksperymentujesz ju� z zakazanymi substancjami. 
24. Pomysłów na drinki nie czerpiesz z do�wiadczenia lokalnych 
włócz�gów.  
25. Nie odkładasz niedojedzonej pizzy do lodówki na pó�niej.  
26. Nie sp�dzasz połowy dnia na strategicznym planowaniu trasy 
wieczornej eskapady po knajpach.  
27. Nienawidzisz "cholernych studentów-paso�ytów".  
28. Gdy jeste� pijany, nie czujesz ju� tego dziwnego poci�gu do 
znaków drogowych.  
29. Nie przystoi ju� spa� w poczekalni dworcowej.  
30. Nie potrafisz ju� przekona� mieszkaj�cych z Tob� do "picia 
a� do rana".  
31. Zawsze wiesz, gdzie jeste�, gdy si� budzisz.  
32. Nie zdarzaj� Ci si� ju� drzemki od południa do 18.  
33. Ogie� w kuchni nie jest ju� powodem do dobrej zabawy.  
34. Do apteki chodzisz po Panadol i co� na wrzody, a nie po  
prezerwatywy i testy ci��owe.  
35. Pami�tasz imi� osoby, obok której si� budzisz.  
36. �niadania jesz w porze �niadania.  
37. W twojej kuchni nie mieszkaj� myszy ani szczury.  
38. Lista zakupów jest dłu�sza ni� zupka z kubka i sze�ciopak 
piwa.  
39. U�ywałe� odkurzacza.  
40. Zamiast mówi� "Ju� nigdy tyle nie wypij�" mówisz "Nie po-
trafi� ju� pi� tyle, co kiedy�".  


