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Tytułem wstępu... 
 
Na początku miesiąca 

świat stracił jednego z naj-
znakomitszych swych obywa-
teli – papieża Jana Pawła II. 
Zrozumiały smutek i żal wy-
rażało wiele osób, rzadko 
spotykana jedność zapano-
wała na całym globie. Chyba 
wszyscy odczuliśmy pustkę, 
jaka powstała 2 kwietnia o 
godz. 21.37. Co będzie dalej? 
Jak będziemy dalej płynąć 
przez nurt historii pozbawieni 
naszego wyśmienitego sterni-
ka? W dużej mierze zależy to 
od nas samych – nie tylko od 
następnego biskupa Rzymu.  

 

Karol 

 

ZAPŁACICIE MI ZA TO! YPMP 5 – ogólnopolski konkurs na płatne 
praktyki u boku Project Managera dużej firmy! Jesteś Studentem, szu-
kasz wyzwania? Prestiżowe firmy, ambitne projekty, płatne praktyki – za-
aplikuj i wygraj: www.spmp.org.pl/ypmp. Jesteś Firmą, skontaktuj się z 
nami – znajdziemy praktykanta Twoich marzeń! (str. 3) 
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BEST w tym numerze gaZiEty proponuje m. in. sposób na spędzenie 
świetnych wakacji za granicą (str. 3) oraz zachęca do uczestnictwa w 
cyklu Spotkania z pracodawcą (str. 4). Ponadto o zwierzątku, która na 
jeden dzień zawładnęło naszą uczelnią i o towarzyszącej temu wydarze-
niu imprezie (str. 7).  

Obecnie ekipa SARu to ponad 50 Agentów. Każda z tych osób dodaje 
coś od siebie do tej rozgłośni, co w połączeniu z bogatą historią buduje 
jej kolorowy wizerunek. Jeśli czujesz, że gdzieś w duszy gra Ci radio, 
masz głowę pełną pomysłów i wiesz, że chciałbyś się sprawdzić. Co 
więcej, chcesz zobaczyć i nauczyć się jak tworzyć radio oraz poznać lu-
dzi, którzy połknęli bakcyla radiowego, odwiedź stronę 
www.radioSAR.pl i  wypełnij ankietę.  

Trzyma w ręku gaZiEtę i z sentymentem spogląda na pierwszą stronę. „To moje dziecko” – mówi z 
uśmiechem wskazując ogłoszenie o NetVision 5. Znane w całej Polsce Seminarium Biznesu i Nowych 
Technologii na PG odbędzie się w dniach 21 – 24 kwietnia, jednak tylko nieliczni wiedzą, że inicjatorem 
i pomysłodawcą pierwszej edycji NetVision jest student naszego wydziału - Marek Latos. W tym nume-
rze: o tym, jak wraz z przyjaciółmi urzeczywistnił swoje marzenia. A ponadto, trochę wspomnień z czasów 

spędzonych na PG oraz kilka cennych wskazówek dla obecnych i przyszłych studentów. (str. 6). 
 

Może i dla Ciebie SAR stanie się SEZONEM KOLOROWYCH CHMUR. (pełen tekst na str. 8) 

 

Miejsce na  
 

TWÓJ  
 

tekst 
!!! 

Szczegóły na str. 9. 
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Wygraj miesiąc w 
Londynie 

 
Weź udział w konkursie 

KARIERA 
PRZYJACIELA! 

 
Wygraj miesięczny wyjazd ję-
zykowy do Londynu dla Ciebie 
i Twojego znajomego oraz weź 
udział w szkoleniu na temat 
planowania kariery! 
 
Zasady są proste: rozwiąż po-
prawnie krótki quiz sprawdzają-
cy Twoją wiedzę z zakresu re-
krutacji i aplikowania do pracy - 
i zaproś do konkursu swoich 
znajomych. 
 
Czekają wyjątkowe nagrody! 
Pierwszą z nich jest miesięczny 
wyjazd językowy do Londynu – 
dla Ciebie i Twojego przyjacie-
la!  
 
Ale to nie koniec nagród! Dwa-
dzieścia osób, które zdobędą w 
sumie największą ilość punktów, 
zaprosimy na całodniowe szko-
lenie na temat planowania karie-
ry, prowadzone przez trenerów 
Grupy Trop! 
 
Nie czekaj! Upoluj główną na-
grodę! Masz niepowtarzalną 
okazję, by zadbać o rozwój swo-
jej kariery i spędzić niezapo-
mniany miesiąc w Londynie! 
 
Zapamiętaj: 
www.pracuj.pl/konkurs  
 

 

Sponsor Główny: Akademia Ję-
zyka. 
Sponsorzy: Brief, Parkiet, 
Ernst&Young. 
Patroni Medialni: Dlaczego, 
Korba, Program „Pierwsza Pra-
ca”, Student News oraz Radio-
stacja. 
 

Przewodnik 
Praktyki 2005 

 
Chcesz odbyć staż i nie wiesz od 
czego zacząć? Sięgnij po prze-
wodnik „Praktyki” – to już piąta 
edycja, wydana przez firmę 
Communication Partners, m.in. 
właściciela portali pracuj.pl i 
edu.pracuj.pl.  
 
To najbogatszy w Polsce prze-
wodnik dla studentów i absol-
wentów chcących zdobyć cenne 
doświadczenie. Można w nim 
znaleźć ciekawe programy prak-
tyk. Zarówno polskie, jak i mię-
dzynarodowe firmy (doradcze, 
audytorskie, logistyczne, z bran-
ży finansowej, FMCG, tytonio-
wej, elektronicznej, energetycz-
nej, ubezpieczeniowej) prezentu-
ją, jak wygląda praktyka i jakie 
warunki należy spełnić, by się o 
nią ubiegać. 
 
Jeśli planujesz spróbować swo-
ich sił zagranicą, dowiesz się, ja-
kie są możliwości wyjazdu na 
studia lub odbycia stażu w za-
granicznej filii przedsiębiorstwa, 
a także o specjalnych progra-
mach stażowych w Wielkiej 
Brytanii.  
 
Ponadto przewodnik zawiera 
wiele przydatnych artykułów in-
formacyjnych i poradnikowych. 
Dowiesz się, dlaczego tak na-
prawdę warto odbyć praktykę, 
jak wygląda rekrutacja i jak się 
do niej przygotować, na czym 
polegają testy rekrutacyjne, 
czym się różnią praktyki w 
przedsiębiorstwach od tych w 
urzędach i gdzie szukać praktyk 
płatnych. 
Przewodnik będzie bezpłatnie 
dystrybuowany na uczelniach 
wyższych poprzez organizacje 
studenckie: AIESEC, ELSA i 
BEST. Można go otrzymać rów-
nież w biurach karier, podczas 
Dni Kariery oraz targów pracy. 
Więcej na 
www.pracuj.pl/student  
 

Iza Zbonikowska 
 

Co słuchać u posłów… 
 
 Parlament Studencki PG ob-
raduje regularnie pod kierownic-
twem Przemysława Koteckiego, 
rozstrzygając sprawy ważne dla 
życia każdego studenta Poli-
techniki. Ostatnie obrady odbyły 
się w poniedziałek tj. 14 marca 
2005 r. Nie zabrakło na nich 
burzliwych rozmów i związa-
nych z nimi emocji, także dla 
przedstawicieli Naszego Wy-
działu. Zarządzanie wśród władz 
studenckich dzielnie reprezentu-
ją: Maciek Markowski, Paulina 
Mędrek, Jarek Tymicki i Jacek 
Basałygo. Powodem do zadowo-
lenia jest fakt, iż kolejny eko-
nomista zasili szeregi URS-u, 
mowa o Joannie Westfal. Jej 
krótka, ale treściwa autoprezen-
tacja zapewniła zdobycie 22 
głosów, które wystarczyły na 
przyjęcie i zatwierdzenie jej 
kandydatury. Gratulujemy!  
 Wprowadzono niewielkie 
poprawki do Regulaminu przy-

znawania prawa do zamieszka-

nia w domach studenckich. 
Obecnie nie jest istotnym ile lat 
student mieszkał w danym aka-
demiku. 20pkt otrzymuje każdy, 
kto w ubiegłym roku zamiesz-
kiwał DS, przez okres nie krót-
szy niż 3 miesiące. Również 
20pktów. więcej otrzymują po-
siadacze stypendiów nauko-
wych. Natomiast o tzw. stypen-

dia specjalne mogą ubiegać się 
osoby niepełnosprawne, będące 
studentami PG.  
 Podczas obrad poruszono 
dość istotny i często pojawiający 
się ostatnio temat: sesji zimowej 
studentów pierwszego roku. Par-
lament zarządził, że Samorządy 
Studentów każdego wydziału 
zorganizują spotkanie z naj-
młodszymi studentami. Poruszą 
problem słabej zdawalności pod-
czas zimowych egzaminów. Po-
starają się ustalić, w czym tkwi 
przyczyna i jak najlepiej unik-
nąć tego typu problemów w 
przyszłości. 
 

Arleta 

 

Wizyta Marszałka Sejmu 
w Kwadratowej! 

 
Kwadratową przygotowano spe-
cjalnie na tę okazję. Przy stoliku 
siedzieli kolejno: Maciej Mar-
kowski (członek Parlamentu 
SSPG), Donald Tusk (Marszałek 
Sejmu RP) i prof. Janusz Rachoń 
(Rektor PG). Rozmawiano o 
istocie wiedzy i wykształcenia 
młodych ludzi w nowej europej-
skiej Polsce. 
 
Samorząd Studencki konse-
kwentnie dba oto, aby społecz-
ność PG miedzy natłokiem zajęć 
i towarzyskich spotkań nie za-
pominała o sprawach bieżących 
dotyczących kraju, Europy i 
świata. Jako przyszła elita inte-
lektualna Polski powinniśmy na 
bieżąco śledzić wydarzenia w 
gospodarce, polityce i kulturze. 
Władze i studenci PG umożli-
wiają nam to jak tylko mogą, 
podrzucając darmową prasę: 
„Puls Biznesu”, „Parkiet”, 
”Rzeczpospolita”, „Media i 
Marketing” itd. Organizując 
przedsięwzięcia jak „Dni Karie-
ry”, „NetVision”, a także cykl 
spotkań, zainicjowany przez rek-
tora prof. Janusza Rachonia i 
Samorząd Studencki, którego 
bohaterami byli już Leszek Bal-
cerowicz, prezydent Lech Wałę-
sa i marcowy gość, Marszałek 
Sejmu Donald Tusk. Jednak, 
mimo iż ostatni wykład odbywał 
się w Kwadratowej, której loka-
lizacja żadnemu studentowi PG 
nie jest obca, liczba przybyłych 
studentów była mało imponują-
ca.  
 
Można polemizować, że to wina 
„godziny wizyty”, spotkanie 
rozpoczęło się o godz.  12, czyli 
w porze, kiedy studenci są w 
trakcie zajęć. Tylko czy wszy-
scy? Powodu niskiej frekwencji 
można upatrywać również w 
braku odpowiedniej promocji 
spotkania, choć gaZiEta zamie-
ściła informację o wizycie Mar-
szałka. A może po prostu temat 
wykładu był mało ciekawy 
„Znaczenie wiedzy i wyższego 
wykształcenia we współczesnym 
świecie” - to „ma prawo” nie in-
teresować studenta.  
 
Jednak Ci, którzy przybyli do 
Kwadratowej, mogli wyciągnąć 
pewne wnioski i mimo, iż spo-
tkanie nie miało charakteru poli-
tycznego, sformułować swoją 
opinie o stanowisku przybyłego 
polityka w wielu istotnych dla 
studentów sprawach.  
 

Arleta 

 * * * 

 Przypadkiem zasłyszałem utwór, którego podstawę stanowił chyba włoski tekst modlitwy lub 
przemówienia czytany przez Jana Pawła II. Do tego dodano dość żywą melodię. Ani w ząb nie ro-
zumiałem, co mówi papież, ale muzyczka łatwo wpadała w ucho. Postać, życie i słowa biskupa w 
bieli stały się „trendy”. Nie wiem tylko, czy chciałbym, aby postać Karola Wojtyły stała się takim 
przedmiotem „kultu” jak np. z Ernesto „Che” Guevara.  
 Ale „papieskie” gadżety sprzedają się lepiej niż dobrze. „Wypada” znać jego biografię, kilka 
anegdot, albo lepiej – znać kogoś, kto zna kogoś, kto był przyjacielem Karola Wojtyły. Książki na-
pisane przez Jana Pawła II, szczególnie ostatnia, „Pamięć i tożsamość”, zostały wyprzedane do 
cna w ciągu tygodnia.  
 Mam nadzieję, że chociaż połowa osób, które nabyły tą pozycję zagłębi się w lekturę, a nie 
odłoży ją na półkę w domowej biblioteczce na wieczne zakurzenie.   

Karol 
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AGM 2005  
(Gdańsk, 17 – 21 marca), 

czyli Absolutely Great 
Meeting 

 
Annual General Meeting. 

Coroczny zjazd przedstawicieli 
wszystkich sekcji Erasmus Stu-
dent Network, na którym prze-
głosowywane są najważniejsze 
postanowienia dotyczące jego 
działalności. Wydarzenie, o któ-
rego organizację każdego roku 
ubiega się kilka miast. W ze-
szłym roku, podczas AGM w 
Helsinkach, wybór padł na 
Gdańsk. 
Po trwających od grudnia przy-
gotowaniach byliśmy gotowi na 
przyjęcie 500 osób z krajów Unii 
Europejskiej oraz Maroka. 
 

Czwartek,17 marca 
Już kilkunastojęzyczny gwar 

panujący od południa w holu ho-
telu „Mercure Hevelius” zwia-
stował międzynarodowy charak-
ter imprezy.  

Po godz. 20.00 rozpoczyna 
się parada. Teatr uliczny i szczu-
dlarze. Fajerwerki, gwizdki i 
wielka flaga Brazylii. Sto gu-
mowych piłek kopanych i rzuca-
nych na wszystkie strony (po-
chód utrzymany był w konwen-
cji piłkarskiej). Zgiełk. Nieusta-
jące pytania przechodniów: 
„Przepraszam, z jakiej to oka-
zji?” 
Docieramy do Dworu Artusa, 
gdzie odbywa się uroczyste 
otwarcie Annual General Me-
eting 2005. Zgromadzonych wi-
tają m.in. rektor Politechniki 
Gdańskiej, prof. Janusz Rachoń 
oraz zastępca Prezydenta Miasta 
Gdańska, Waldemar Nocny.  
Wszyscy przechodzą na bankiet 
do „Piwnicy Rajców”, a następ-
nie na imprezę do „Pięknych, 
Młodych i Bogatych” (Portugal-
czyk, z którym rozmawiałem 2 
dni później w czasie obrad, był 
w stanie wymówić tę nazwę!).  
 

Piątek,18 marca 
Godz. 10.00 - następuje ofi-

cjalne otwarcie obrad w sali kina 
„Neptun”, następnie obiad w ho-
telu i autobusami ZKM z napi-
sem „Erasmus” na wyświetlaczu 
udajemy się na warsztaty do bu-
dynku ZiE PG. 

O godz. 17.00 na obydwu 
dziedzińcach Gmachu Głównego 
PG rozpoczyna się INFOMAR-
KET. Na każdym stoisku prezen-
towanych jest klika uczelni z da-
nego kraju, istnieje zatem moż-
liwość uzyskania informacji z 
pierwszej ręki, bez błądzenia po 
stronach internetowych. 
Dodatkowo, kraje Europy Pd. i 

Pn. Afryki tworzą stoisko mające 
na celu promowanie projektu 
„Terrónia Sun Week”, który od-
będzie się pod koniec sierpnia w 
okolicach Palermo.  

O 19.30 podstawionymi au-
tobusami ekipa udaje się w oko-
lice Chwaszczyna, gdzie w iście 
staropolskiej gospodzie „Pan 
Tadeusz” rusza Polish Party. Bi-
gos, mięsiwa, tradycyjne polskie 
tańce, zabawa do rana (ostatni 
autobus odjechał do hotelu ok. 
4.00). 
 

Sobota, 19 marca 
Śniadanie, warsztaty w hote-

lu, obrady (całe szczęście!) do-
piero na 14.00 (choć dla niektó-
rych i ta pora była zbyt wczesna 
by dojść w pełni do siebie po 
harcach wczorajszego wieczoru).  

Ok.20.30 w klubie Stoczni 
Gdańskiej rozpoczyna się Euro-
dinner. Każdy kraj prezentuje 
rodzime specjały, a napór ga-
wiedzi jest taki, że można spo-
kojnie zasnąć na stojąco. Wiel-
kim powodzeniem cieszy się 
hiszpańska Sangría, której jest 
naprawdę sporo. „Sangría, Sang-
ría, para tío y para tía” („Sangría, 
Sangría dla wujka i cioci”) - 
śpiewali Hiszpanie, rozlewając 
owocowy nektar. 
Parkiet, podest, muzyka, oszalałe 
tańce, międzynarodowa integra-
cja… 
 
Dla autora niniejszej relacji 

wieczór skończył się niezbyt po-

myślnie, bowiem okazało się, że 

ktoś wziął z szatni jego kurtkę 

nie czekając na swoją i udał się 

w niej do hotelu. Nazajutrz sytu-

acja się wyjaśniła i wszyscy żyli 

długo i szczęśliwie. 
 
Niedziela, 20 marca 
 Schodząc po 7.00 na śniada-
nie zastałem jedynie kilka osób 
mielących niemrawo poranny 
posiłek.  
Nie muszę chyba dodawać, jaka 
część gości pojawiła się na obra-
dach o godz. 9.00. W końcu jed-
nak wszyscy dotarli i trwały do 
wieczora. Ustalano skład zarzą-
du i wybierano miejsca na po-
szczególne konferencje ESN.  
21.30, hol hotelu „Mercure 
Hevelius”. Gala Party – impreza 
na zakończenie konferencji. 
Kreacje, garnitury, szampan. 
Jako organizatorzy AGM 2005 
otrzymaliśmy nieprzeciętne sło-
wa uznania (zresztą popytajcie 
kogo chcecie, żeby nie było, że 
jestem subiektywny). 
 Na 9. piętrze Hiszpanie i 
Włosi przedłużyli imprezę do 
7.00. Zasłonili zasłony, a z szu-
flad i plastikowych butelek zro-

bili instrumenty. O 9.00 mieli 
samolot… 
 
Poniedziałek i następne dni 

 AGM 2005 dobiegł końca. 
Wszyscy rozjeżdżają się do do-
mów. Pustka. To były 4 niesa-
mowicie intensywne, oderwane 
od rzeczywistości dni. To był 
sen, w który mam nadzieję zapa-
dać jak najczęściej. 
 
iVIVA ERASMUS! iVIVA LA 
FIESTA! 
Zdjęcia z AGM 2005 możecie 

pooglądać na stronach PG i ESN 

Gdańsk  

 

el Kamillos 
 

 

 
 

ZAPŁACICIE 
MI ZA TO! 

 

YPMP 5 – ogólnopolski kon-
kurs na PŁATNE PRAKTY-
KI u boku Project Managera 
prestiżowej firmy! 
 

Po raz piąty umożliwiamy naj-
waleczniejszym studentom za-
interesowanym ideą Project 
Management odbycie płatnych 
praktyk w charakterze asystenta 
Project Managera profesjonal-
nej  firmy, a firmom dajemy na-
rzędzie sprawnej i profesjonal-
nej rekrutacji na praktyki. 
Działamy pod czujnym okiem 
SPMP, BCC oraz z pomocą fir-
my IBM, która została współor-
ganizatorem konkursu. Chcesz 
wiedzieć więcej – odwiedź nas: 
www.spmp.org.pl/ypmp. 
Aby dostać się do konkursu za-
rejestruj się na stronie progra-
mu, a następnie prześlij do or-
ganizatorów swoje CV i esej na 
1 z 3 tematów dostępnych na 
stronie. Czekamy do 23 kwiet-
nia. A zatem – jeśli czujesz, że 
masz talent organizatora, jeśli 
zorganizowałeś/aś już coś, 
czym masz ochotę się pochwa-
lić – NIE ZWLEKAJ! Zostań 
Project Managerem! Napisz esej 
i wygraj praktykę!  
 
Finał piątej edycji konkursu 
Young Project Management 
Program odbędzie się w dniu 20 
maja 2005 roku na Politechnice 
Gdańskiej. 
 

Organizatorzy konkursu YPMP 

 

 
 
Spędź świetne wakacje 
za granicą z BEST-em 
 
 
Chciałbyś poznać wyjątkowych 
ludzi, zdobyć doświadczenie, 
poćwiczyć języki obce i na doda-
tek świetnie się bawić w te wa-
kacje? Międzynarodowa organi-
zacja studencka BEST zaprasza 
na darmowe kursy letnie! 
Dzięki nim możesz spędzić cu-
downe dni w najpiękniejszych 
miejscach europy przy okazji 
rozwijając swoje umiejętności.  
Termin aplikacji upływa już 25 
kwietnia, więc trzeba się spie-
szyć.  
 
Kursy letnie są częścią większe-
go projektu. Lokalne grupy 
BEST'u w całej Europie organi-
zują 1-2 tygodniowe kursy na-
ukowe podczas zimy, wiosny i 
lata, gdzie studenci kierunków 
inżynierskich mogą nauczyć się 
więcej o interesujących ich dzie-
dzinach. Uczestnicy biorą udział 
w ciekawych wykładach, odwie-
dzają przedsiębiorstwa i centra 
badawcze, biorą udział w warsz-
tatach. 
 

Listę kursów znajdziesz na stro-
nie: 
http://www.BEST.eu.org/courses
_list.jsp  
 

A gdy już się zdecydujesz: 
1. Odwiedź system rejestracji 
kursów:             
http://www.best.eu.org/courses_
bestapplicationsystem.jsp  
2. Wpisz swój e-mail, hasło i 
załóż konto 
3. Skontaktuj się z nami osobi-
ście w celu autoryzacji konta: 
BEST Gdańsk Politechnika 
Gdańska ”Bratniak" ul. Siedlicka  
4/204 
Jesteśmy codziennie w godzi-
nach 11-14 
4. Wpisz swoje zgłoszenie na 
kurs (dane osobowe, list moty-
wacyjny, etc.) 
5. Jeśli zostałeś przyjęty na 
kurs wpłać depozyt 
6. Spakuj plecak, jedź na kurs i 
baw się dobrze. 
7. Po powrocie odwiedź nas ☺ 
 
Organizacja studencka Politech-

niki Gdańskiej BEST Gdańsk 
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WYSŁANNICY 
Z KRAINY CZARÓW 
 
Akademia Medyczna w Gdań-
sku. Oddział hematologii dzie-
cięcej. Po korytarzu wędrują 
dzieciaczki. Główki pozbawione 
włosków, niektóre z nich prowa-
dzą stojaki z kroplówką. Z jednej 
z sal wychodzi 5-letnia Wero-
niczka. W prześlicznej różowej 
sukience, peruce i koronie, w rę-
ku dzierży różdżkę.  Na wprost 
niej staje młodziutki książę i 
szarmancko pyta: 
- Księżniczko Weroniko, czy 
pójdzie Panienka ze mną na bal? 
Dziewczynka, jak przystało na 
dziedziczkę tronu, z elegancją i 
wdziękiem wyraża zgodę. Nie 
zapomina o współtowarzyszach 
z oddziału – przed samym wyj-
ściem machając różdżką wszyst-
kim życzy szybciutkiego powro-
tu do zdrowia…  
Przed Akademią czeka już na 
książęcą parę galowa kareta z 
eskortą najprawdziwszych ryce-
rzy, wszystko po to, by prze-
wieźć królewnę do Pałacu Opa-
tów w Oliwie. Tam odbywa się 
bal. Król i królowa na tronie, 
pokazy tańców, walk rycerskich, 
nie zabrakło raportu o smokach 
ani też nadwornego błazna. At-
mosfera jak z bajki… Bo tak 
właśnie miało być. Choć przez 
ten jeden dzień, chora na bia-
łaczkę Weronisia miała poczuć, 
że 

MARZENIA 
SIĘ SPEŁNIAJĄ… 

  

Wolontariusze fundacji „Mam 
marzenie” są w stanie wręcz 
zdziałać cuda w imię spełnienia 
dziecięcych marzeń. Fundacja 
już od roku działa w Polsce. 
Spełniła ponad 70 marzeń, spo-
śród których 25 jest zasługą jed-
nego z najmłodszych, bo działa-
jącego od grudnia 2004 roku, 
trójmiejskiego oddziału. 
Idea pomocy dzieciom, których 
choroba stanowi zagrożenie ży-
cia, zrodziła się 25 lat temu w 
Arizonie. Chris Greicius – cho-
rujący na białaczkę chłopczyk, 
chciał zostać, oficerem policji 
drogowej. Dzięki inicjatywie 
tamtejszych policjantów, Chris 
dostał własny mundur, odznakę i 
dyplom, został też uroczyście 
zaprzysiężony. Kilka dni później 
chłopiec umarł, jednak wspo-
mnienie radości na buzi Chrisa, 
która pozwoliła mu, choć na 
chwilę oderwać się od świata 
szpitalnych cierpień, zainspiro-
wało jego starszych kolegów-
policjantów do stworzenia fun-
dacji, która dziś działa w prawie 
30 krajach świata. 

 
 
Cykl SPOTKANIA Z PRA-
CODAWCĄ to seria spotkań i 
prezentacji umożliwiających 
studentom i absolwentom na-
wiązanie kontaktu z firmami w 
celu zdobycia praktyk, stażu 
lub pracy. Studenci będą mieli 
okazję zapoznać się  z prefe-
rencjami i wymaganiami firm 
oraz profilem ich działalności. 
Spotkania odbywać się będą w 
kwietniu w Akademickim Klu-
bie Politechniki Gdańskiej 
KWADRATOWA.  
 
Prezentacje: otwarte dla 
wszystkich chętnych – nie tylko 
studentów, i nie tylko PG; w 
każdym tygodniu kwietnia 2-3 
razy, godz.14:00, Politechnika 
Gdańska, akademicki klub 
KWADRATOWA, ul. Siedlicka 
4, budynek „Bratniak”,  
Organizacja studencka Politech-
niki Gdańskiej BEST Gdańsk 
ZAPRASZA! 
Aktualności o prezentacjach szu-
kaj na stronie 
www.best.gdansk.pl/spotkania 
 
„Spotkanie z pracodawcą” to ko-
lejna propozycja organizacji stu-
denckiej BEST Gdańsk działają-
cej na terenie Politechniki Gdań-
skiej. Stając naprzeciw proble-
mowi bezrobocia oraz dążąc do 
integracji środowiska studenc-
kiego z biznesowym proponuje-
my Wam cykl prezentacji firm. 
 W ramach cyklu przewidu-
jemy prezentacje firm tak dużych 
i liczących się na rynku pracy jak 
McKinsey, Procter and Gamble, 
Accenture, Philips, Prowadzimy 
rozmowy z wieloma innymi fir-
mami z branż specjalistycznych, 
m.in. Ernst and Young, Hewlett 
Packard, Whirlpool, Nestle. 
Cykl „Spotkania z pracodawcą” 
adresowany jest nie tylko do stu-

Celem fundacji jest dotarcie 
do dzieci, których choroba za-
graża życiu. Poprzez swoją 
działalność wolontariusze pra-
gną dostarczyć dzieciaczkom 
niesamowitych wrażeń, rado-
ści, uśmiechu na udręczonych 
buźkach, pomóc na jakiś czas 
oddalić od nich codzienne 
zmagania z bólem i cierpie-
niem, i co najważniejsze –  
 
 
WZNIECIĆ W DZIECIACH 

NADZIEJĘ I WIARĘ W 
PRZYSZŁOŚĆ ORAZ SIŁĘ 

DO WALKI. 
 
A marzycieli jest wielu. Koń 
na biegunach, laptop, domek 
dla Barbie, konsola do gier, 
wycieczka do Disneylandu, 
samochodzik na akumulator, 
czy nawet spotkanie z Zinedi-
nem Zidanem to tylko niektóre 
z już spełnionych życzeń.  
 

PASCAL - PO PROSTU 
PRZYJECHAŁ 

 
Kilka tygodni temu swojego 
wielkiego dnia doczekała się 
Marta. Marzyła o spotkaniu z 
Pascalem Brodnickim. Ileż ra-
dości sprawiła Marcie wizyta 
idola w jej domu. Pascal obda-
rował ją powidłami własnej 
roboty, ofiarował jej koraliki, 
które nieodłącznie kojarzą się 
z jego wizerunkiem, po czym 
zabrał się za wyczarowywanie 
kokosanek w kuchni dziew-
czynki. 
Marzeniem niedowidzącej 4-
latki Kasi było własne wiel-
gachne łóżko, które teraz stoi 
u niej w domu. Mały Kubuś z 
Poznania chciał zostać chirur-
giem – i udało się. Kilka dni 
temu na jeden dzień mógł 
wcielić się w tę postać. 5-letni 
Filipek miał szansę przejechać 
się prawdziwym czołgiem. 
 

TYMCZASEM W POCZE-
KALNI JUŻ 

GROMADZĄ SIĘ NASTĘP-
NI MARZYCIELE. 

 
Na stronie  internetowej 
www.mammarzenie.org prze-
czytać możemy o Oli, 13-
latce, która marzy o tym, by 
wybrać się na obóz jeździecki, 
17-letnia Magda pragnie poje-
chać na pielgrzymkę do Lour-
des, 8-letnia Patrycja chciała-
by mieć zestaw mebli i złotą 
rybkę, a to tylko niektórzy. 
Takie wyzwania stoją przed 
wolontariuszami, którzy znaj-
dując czas między pracą, szko-
łą, czy obowiązkami, gotowi    

 

są zrobić wszystko dla małych 
marzycieli, nie chcąc w zamian 
oklasków, wielkich podzięko-
wań, czy pompy. Wystarczy tyl-
ko te parę chwil radości dziecka, 
ten niezapomniany uśmiech, 
spojrzenie pełne wdzięczności, 
czasem łzy wzruszenia, wtedy 
już nie trzeba słów… 

 
Martini 

dentów Politechniki Gdańskiej, 
ale wszystkich studentów i ab-
solwentów zainteresowanych po-
szukiwaniem pracy i trendami 
rozwojowymi na rynku pracy. 
Do dialogu biznesowo-
akademickiego, który przyniesie 
cykl prezentacji firm pragniemy 
zaprosić jak najliczniejsze grono 
studentów pomorskich uczelni 
wyższych. 
 
Idea:  
Daj się zauważyć. Przyjdź na 
spotkanie z pracodawcą 
Główną ideą stworzenia cyklu 
spotkań z firmami jest zapozna-
nie studentów z preferencjami i 
wymaganiami konkretnych firm 
oraz profilem ich działalności. 
Dla pracodawców to doskonała 
okazja na zaprezentowanie stu-
dentom i absolwentom uczelni 
wyższych, zwłaszcza naszej Po-
litechniki Gdańskiej, swoich ak-
tualnych ofert zatrudnienia, prak-
tyk i staży. Dodatkowo studenci 
zyskują szansę na osobisty kon-
takt z potencjalnym pracodawcą.  
 
Króciutko o nas –  
BEST Gdańsk 
 BEST Gdańsk to organizacja 
studencka działająca na Poli-
technice Gdańskiej od 2003 ro-
ku. Akronim BEST pochodzi od 
Board of European Students of 
Technology i oznacza niedocho-
dowe, apolityczne stowarzysze-
nie studentów uczelni technicz-
nych. Od 1989 roku 66 Lokal-
nych Grup BEST-u przy uczel-
niach technicznych w ponad 20 
krajach Europy tworzy zorgani-
zowaną, silną i innowacyjną sieć 
studencką.  
 Misją BEST-u jest wszech-
stronne rozwijanie studentów 
uczelni technicznych, aby byli 
gotowi podjąć każde wyzwanie. 
BEST realizuje projekty integru-
jące trzy środowiska: studenckie, 
naukowe oraz gospodarcze i 
obejmujące obszary takie, jak: 
kursy i warsztaty naukowe, roz-
wój kariery, edukację inżynier-
ską oraz wymianę kulturalną. 
 
Organizacja studencka Politech-

niki Gdańskiej BEST Gdańsk 

Jeżeli chciałbyś wspomóc funda-
cję: nr konta złotówkowego w 
banku ING: 26 1050 1445 1000 
0022 7647 0461  
 Jeśli chciałbyś stać się wo-
lontariuszem fundacji skontaktuj 
się z koordynatorką trójmiej-
skiego oddziału Mariolą Hupert 
501-219-218. 
 

Więcej informacji na 
www.mammarzenie.org 
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Kilka dni w Tatrach... 
 

 Górska turystyka piesza to 
mój sposób na spędzanie wolne-
go czasu. Gdy tylko mogę, paku-
ję plecak i wraz ze znajomymi 
wyruszam na południe Polski. 
Zwykle staramy się wędrować 
po nieznanych nam do tej pory 
okolicach, lecz jest też kilka ta-
kich miejsc, do których zawsze z 
chęcią wracamy i wiemy, że 
znów odkryjemy tam coś nowe-
go. Takim miejscem są między 
innymi Tatry, w które wybrałam 
się także w tym roku, tyle że zi-
mową porą, a nie jak zwykle la-
tem. Zakopane – tam właśnie za-
trzymaliśmy się na kilka dni - 
otacza mityczna aura, miasto ma 
ogromne znaczenie dla naszej 
kultury, a tatrzańskie szczyty 
zdobywa się z trudem. Jest to 
niesamowite miejsce, cierpiące  
niestety na nadmiar turystów. 
Zachęcam więc do odwiedzania 
tego pięknego zakątka Polski 
poza sezonem. 
 Jak zaplanować kilkudniowy 
pobyt z górach? W jaki sposób 
najlepiej dostać się do Zakopa-
nego? Gdzie szukać noclegu? 
Gdzie jeść? W co się bawić? To 
pytania, na które trzeba odpo-
wiedzieć przed wyjazdem, więc 
postaram się udzielić Wam kilku 
wskazówek. 

 
Jak dojechać? 

 To największy problem, 
zwłaszcza dla nas, mieszkańców 
północnej Polski. Dojazd zajmu-
je ok. 13 godzin. Można skorzy-
stać z nocnego pociągu, który 
polecam, bo jest niedrogi a je-
dzie się wygodnie I klasą  za ce-
nę II lub PKS-u, którym też po-
dróżuje się nienajgorzej. Tak czy 
inaczej, wybierając nocne połą-
czenie na miejscu jest się ok. go-
dziny 8.00. Można więc spokoj-
nie zaplanować jakąś nie za dłu-
gą wędrówkę na ten dzień, lub 
poszaleć na nartach, jeśli siły wi-
talne na to pozwolą. 

 
Gdzie spać? 

 Pełną listę miejsc noclego-
wych można znaleźć w Interne-
cie (http://www.e-zakopane.info; 
www.spanie.zakopane.pl; 
http://www.noclegi.ezakopane.pl 
). Jest tu wiele atrakcyjnych 
ofert, jeśli jednak nie chcecie 
wcześniej rezerwować noclegu, 
bez problemu znajdziecie coś na 
miejscu. W Zakopanem na każ-
dym kroku stoją tak zwani „na-
ganiacze” oferujący pokoje. Nie 
polecam jednak tego sposobu, bo 
można trafić na niekoniecznie 
dobre warunki mimo zapewnień 
oferujących. Zdecydowanie le-

których wierzchołki wznoszą się 
na ok. 1000 m ponad dno doliny. 
Wśród nich znajduje się najwyż-
szy szczyt w Polsce, Rysy, który, 
wierzcie mi, zimą prezentuje się 
pięknie. Po drodze można zoba-
czyć również  sławny Gerlach, 
który jest okrzyknięty najtrud-
niejszym do zdobycia szczytem 
Tatr. W górnej partii doliny, na 
wysokości 1405 m n.p.m., nad 
samym stawem znajduje się 
schronisko PTTK Nad Morskim 

Okiem, gdzie po 3 godzinach 
wędrówki można odpocząć i 
wypić gorącą herbatę. Zimą 
Morskie Oko całe pokryte jest 
śniegiem, a przez sam środek 
stawu prowadzi szlak turystycz-
ny. Ciekawie to wygląda.  
 Prawie do samego Morskie-
go Oka można dojechać sańmi. 
Przejażdżka taka kosztuje 
30zł/os. Nie jest najtaniej, ale 
myślę, że warto spróbować. My 
pokusiliśmy się o to doświad-
czenie w drodze powrotnej. 
Zawsze to jakaś odmiana. 
 Drugiego dnia pogoda trochę 
się popsuła, ale widoczność nie 
była bardzo ograniczona, zdecy-
dowaliśmy się więc przejść spa-
cerkiem Dolinę Kościeliską. Jest 
ona moim zdaniem najpiękniej-
szą doliną Tatr Zachodnich. 
Znajduje się tu bardzo wiele ja-
skiń, które warto zobaczyć, ale 
to polecam uczynić podczas let-
niego pobytu w Tatrach, zimą 
dostęp do jaskiń jest utrudniony 
ze względu na zagrożenia lawi-
nowe, radzę wiec odpuścić sobie 
poznawanie uroku jaskiń zimą. 
Dolina ma ok. 8 km i przez całą 
jej długość płynie potok, który 
dodaje uroku temu miejscu. Spa-
cer do Schroniska na Małej Po-
lanie Ornaczańskiej, która znaj-
duje się w górnej części Doliny 
Kościeliskiej jest czystą przy-
jemnością. Będąc w Tatrach ko-
niecznie trzeba zobaczyć to 
miejsce. Nawet jeśli byliście tam 
kiedyś latem, wybierzcie się na 
spacer do tej dolinki będąc w Ta-
trach zimą - wygląda tam 
wszystko zupełnie inaczej. 
 Trzeciego dnia obudziły nas 
promienie słońca, dzień zapo-
wiadał się prześlicznie, żądni 
górskich widoków powędrowali-
śmy do Doliny Kondratowej. 
Miejsce to jest nam dobrze znane 
z letnich wędrówek, stąd  szlaki 
prowadzą na rozmaite szczyty, 
również dobrze nam znane i lu-
biane. Dolinka ta kojarzy mi się 
z gorącą herbatą w małym, przy-
tulnym schronisku po całym 
dniu wędrówki górskiej. Tym ra-
zem miejsce to nie było dla nas 
tylko przystankiem w trakcie 
wędrówki ale naszym celem. 

 Dalsza wędrówka zagrażała ży-
ciu, zadowoliliśmy się więc cu-
downymi widokami z doliny, po-
łożonej na wysokości 1335 m 
n.p.m., uwieczniliśmy na zdję-
ciach Kasprowy Wierch oraz 
Czerwone Wierchy i wróciliśmy 
do Kuźnic. A że nie było jeszcze 
późno i szkoda było nie skorzy-
stać z tak cudownej pogody po-
stanowiliśmy jeszcze nacieszyć 
oczy widokiem Kasprowego 
Wierchu z bliska. Kolejka lino-
wa z Kuźnic wwiozła nas prawie 
na sam szczyt. Warto było! Wi-
doki na wysokie partie gór okry-
tych pierzyną śniegu zapierają 
dech. Świnica niczym na wycią-
gnięcie ręki prezentuje się z Ka-
sprowego przepięknie. Białe 
szczyty i błękitne, bezchmurne 
niebo w tym miejscu to raj dla 
tych, który lubią fotografować. 
Wierzcie mi, film w aparacie 
skończył mi się zanim się obej-
rzałam. ☺ 
To był bardzo udany dzień. Nie 
tak dużo wysiłku, a tyle wrażeń.  
 Kolejnego dnia mieliśmy 
równie piękną pogodę, wybrali-
śmy się więc do Doliny Chocho-
łowskiej, która jest bardzo ale to 
bardzo fotogeniczna. Jest to naj-
większa dolina w Polskiej części 
Tatr i wznoszą się nad nią jedne 
z najwyższych szczytów Tatr 
Zachodnich: Wołowiec, Jarząb-
czy Wierch i Starobociański 
Wierch. Na spacer tą dolinką 
trzeba przeznaczyć ok. 2,5 go-
dziny w jedną stronę, chyba że 
macie kręćka na punkcie foto-
grafii, wówczas trochę więcej. 
Po dość długim spacerku można 
sobie odpocząć w schronisku na 
Polanie Chochołowskiej. Pole-
cam do gorącej herbaty kawałek 
szarlotki, która jest bardzo 
smaczna w tym schronisku. 
 Ostatni dzień pobytu w pięk-
nych Tatrach spędziliśmy bardzo 
leniwie, z tego względu, że cu-
downa pogoda w górach nigdy 
nie dopisuje zbyt długo, i tak też 
było tym razem Tatry pożegnały 
nas śniegiem i zimnym wiatrem, 
a  Giewont nie chciał się poka-
zać zza chmur. Ci którzy tego 
dnia przyjechali do Zakopanego 
musieli uwierzyć na słowo, że są 
w górach, bo nie było widać zu-
pełnie nic, a nam przynajmniej 
nie było aż tak żal wyjeżdżać z 
tego bajkowego miejsca. 
 
Zachęcam gorąco do takich wy-
jazdów, bo nawet kilka dni spę-
dzonych w górach powoduję, że 
człowiek naładowuje się pozy-
tywną energią. 
 

Pozdrawiam  
Basia 

 

piej poszukać czegoś samemu. 
Nocleg kosztuje średnio 30zł/os., 
ale można też znaleźć tańsze i 
oczywiście droższe oferty. My 
wybraliśmy ofertę internetową, 
którą mogę polecić. Miejsce jest 
w sam raz – w samym centrum 
Zakopanego, a jednocześnie z 
dala od gwaru ulicznego, z okna 
widok na Giewont w całej oka-
załości. Jest to nowy budynek, w 
którym są bardzo dobre warunki; 
jedyne co można zarzucić to 
brak kuchni, ale w pokoju znaj-
duje się czajnik, lodówka, toster, 
więc spokojnie można sobie po-
radzić z jedzonkiem. 
http://uewki.spanie.pl/foto/?plik
=24318.jpg. Polecam! 

 
Gdzie jeść? 

 Mnie urzekła jedna z restau-
racji na zakopiańskich Krupów-
kach - „Czarny Staw”. Jest tam 
przepyszne jedzenie, a ceny nie 
przyprawiają o zawrót głowy. 
Można pozwolić sobie z czystym 
sumieniem na obiad czy kolację 
w tym miejscu, tym bardziej, że 
po całodziennej wędrówce każ-
demu należy się apetycznie wy-
glądający i jeszcze lepiej smaku-
jący gorący posiłek. Polecam 
pierogi ruskie lub pierogi z ka-
pustą i grzybami. Można zjeść tu 
oczywiście także typowo góral-
skie przysmaki takie jak grule, 
moskol, kluseczki góralskie, da-
nia z oscypkami, kwaśnice i in-
ne. Będąc w górach trzeba ko-
niecznie spróbować tych nieco-
dziennych potraw. Ja mogę za-
pewnić, że są bardzo smaczne. 

 
W co się bawić? 

 W Tatrach panują fanta-
styczne warunki dla amatorów 
białego szaleństwa narciarskiego 
czy snowboardowego. Ja jednak 
z powodu braku umiejętności w 
tych sportach wybrałam wy-
cieczki piesze. Zima zapewnia 
miłośnikom wędrówek prze-
piękne widoki, oczywiście jeśli 
dopisuje pogoda. Zagrożenie la-
winowe uniemożliwia wędrówki 
po wyższych partiach gór, ale 
zapewniam, że włóczęgi po doli-
nach tatrzańskich kończące się 
gorącym posiłkiem w schronisku 
też mają swój urok.  
 Na podziwianie tatrzańskich 
krajobrazów mieliśmy pięć dni, 
więc czas ten podzieliliśmy na 
wędrówki w różne miejsca, 
gdzie można było bezpiecznie 
dotrzeć. I tak pierwszego dnia 
wybraliśmy się do Morskiego 
Oka. Wycieczka może jest nie-
pozorna, ale ciekawa. Do Mor-
skiego Oka wędruje się Doliną 
Rybiego Potoku, otaczają ją bar-
dzo wysokie, strzeliste szczyty, 
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Czy potrafiłbyś wymienić swoich 

ulubionych profesorów i przed-

mioty na PG? 

 

Bardzo miło wspominam swoich 
promotorów i recenzentów, dr 
Zbigniewa Tomczaka, dr hab. inż. 
Marcina Sikorskiego i dr inż. Jac-
ka Wachowicza, którego pozna-
łem realizując NetVision. Moje 
zainteresowania zawsze obracały 
się wokół zarządzania i nowocze-
snych technologii, a to na pograni-
czu tych właśnie nauk swoje ba-
dania prowadzą wykładowcy, któ-
rych wcześniej wymieniłem. Pa-
miętam też, że uwielbiałem wy-
kłady prof. Piotra Dominiaka. Oni 
wszyscy są dla mnie autorytetami, 
ludźmi, którzy mają poczucie mi-
sji i łączą karierę zawodową z pra-
cą na uczelni. Chciałbym kiedyś 
tak jak oni wykładać i przekazy-
wać młodym ludziom swoją wie-
dzę i umiejętności. Kto wie, może 
jeszcze kiedyś powrócę na Poli-
technikę Gdańską. 
 
W kwietniu odbędzie się na PG 

NetVision 5. Myślę, że wielu stu-

dentów zastanawia się, gdzie moż-

na doszukiwać się początków tego 

projektu. Mówisz o nim z dumą 

„moje dziecko”. Czy możesz Nam 

więcej o nim opowiedzieć? Skąd 

zrodził się pomysł? 

 

Pomysł? Projekt? Przedsięwzię-
cie? W jednym słowie trudno za-
mknąć istotę NetVision. Dla mnie 
jest to ważny termin, jedno z naj-
ważniejszych pojęć. Istnieje sa-
modzielnie, żyje własnym życiem 
i posiada swoją, unikalną tożsa-
mość. Tylko kilka osób zna praw-
dziwą historię NetVision. Jak to 
się wszystko zaczęło? Pomysł na-
rodził się w mojej głowie, ale bar-
dzo szybko odnalazł poparcie 
wśród znajomych, którzy dołączali 
do projektu coś od siebie. W go-
rączkowych dyskusjach powstała 
wizja przedsięwzięcia, który cie-
kawą tematyką przyciągnie wielu 
uczestników. Nowoczesne techno-
logie, najnowsze koncepcje zarzą-
dzania, najaktualniejsza tematy-
ka… Stworzyliśmy pierwszy ele-
ment układanki, wspólną wizję - 
Vision. Drugi element - Net - to 
zespół ludzi, dzięki którym 
wszystko stało się możliwe. Po-
dobnie jak globalna sieć Internet, 
wspólna wizja połączyła kilku pa-
sjonatów. Przez pół roku w wol-
nych chwilach realizowali projekt 
- seminarium i case study. Nie by-
ło to proste zadanie, początki zaw-
sze są trudne, ale wytrwaliśmy do 
końca. Gdy nadszedł Wielki Dzień 

Trzyma w ręku gaZiEtę i z sen-
tymentem spogląda na pierwszą 
stronę. „To moje dziecko” – 
mówi z uśmiechem wskazując 
ogłoszenie o NetVision 5. Znane 
w całej Polsce Seminarium Biz-
nesu i Nowych Technologii na 
PG odbędzie się w dniach 21 – 
24 kwietnia, jednak tylko nie-
liczni wiedzą, że inicjatorem i 
pomysłodawcą pierwszej edycji 
NetVision jest student naszego 
wydziału - Marek Latos.  
 

 

Jak dawno skończyłeś studia? 

 

Obroniłem się dopiero w zeszłym 
roku. Ostatni rok spędziłem w 
Niemczech, studiując na zaprzy-
jaźnionej z Politechniką wyższej 
szkole nauk stosowanych - Fa-
chhochschule Stralsund. Wpraw-
dzie studia odbywały się w jed-
nym z piękniejszych zakątków tu-
rystycznych Niemiec, to wykłady 
prowadzone były w języku angiel-
skim. Miałem trochę szczęścia i 
udało mi się zdobyć stypendium 
ufundowane przez Ministra Edu-
kacji Landu Mecklenburg-
Vorpommern, dla utalentowanych 
studentów z zagranicy. Dzięki te-
mu miałem szansę spędzić cały 
rok na cenionej w Niemczech 
uczelni wśród ciekawych ludzi 
wielu różnych kultur i narodowo-
ści. Studiowałem z przyjaciółmi z 
Chin, Rosji, Wietnamu, Skandy-
nawii i oczywiście z Niemiec. Mi-
ło wspominam ten okres. Przez ten 
rok moja praca magisterska musia-
ła na mnie zaczekać w Gdańsku. 
 
Jak to się stało, że trafiłeś na Wy-

dział Zarządzania i Ekonomii? 

 

To był świadomy wybór. Dosta-
łem się na Zarządzanie na obu 
uczelniach i mogłem wybierać 
między UG, a PG. Wiedziałem, że 
na Uniwersytecie studia są ła-
twiejsze i miałbym więcej wolne-
go czasu, ale prestiż i poziom 
kształcenia na Politechnice zwy-
ciężyły i dziś nie żałuję. Specjal-
ność - zarządzanie systemami pro-
dukcyjnymi, też wybierałem roz-
myślnie - czyż może być trafniej-
szy kierunek studiów na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii na uczelni 
technicznej? Z perspektywy czasu 
nie potrafię powiedzieć, czy moje 
losy potoczyłyby się podobnie, 
gdybym zdecydowałbym się na 
inny kierunek, na drugą uczelnię. 
Wierzę jednak, że dobry menedżer 
musi dokonywać świadomych 
wyborów i nigdy nie żałować raz 
powziętej decyzji.  

na zmęczonych twarzach zaja-
śniał uśmiech triumfu. Właśnie 
wtedy w świadomości uczestni-
ków pierwszy raz zapisało się 
NetVision. Przedsięwzięcie prze-
rosło wszelkie oczekiwania i 
trwa do dzisiaj - żyje dzięki lu-
dziom, którzy wkładają w to 
swoje serce, zaangażowanie i 
marzenia.  
 
To była pierwsza taka inicjatywa 

w Trójmieście? 

 

Nie tylko w Trójmieście, ale 
również w całym kraju. Wpraw-
dzie brałem udział w podobnym 
seminarium w Warszawie, jed-
nak to tu, na Politechnice, po-
mysł narodził się najwcześniej. 
Zawsze uważałem, że na uczelni 
jest za mało praktycznych pro-
jektów, zajęć realizowanych w 
oparciu o formułę case study i 
prezentacji. NetVision stanowiło 
odpowiedź na taką potrzebę. 
Studenci obawiają się publicz-
nych wystąpień, a to bardzo 
ważna umiejętność. Takie zaję-
cia to okazja, by trenować, 
sprzedać swoją wiedzę i choć raz 
przekonać kogoś do własnych 
racji. W pracy zawodowej często 
się zdarza, że musisz pójść do 
szefa i zaprezentować mu po-
mysł. Trzeba będzie wiedzieć 
jak! Uważam, że praca stanie się 
w przyszłości dobrem deficyto-
wym, a dobre stanowiska będą 
dostępne jedynie dla wybranych. 
Praca przy przedsięwzięciu, ta-
kim jak NetVision, to doskonała 
przymiarka do przyszłej kariery. 
Przy realizacji takiego projektu 
tworzy się podobne struktury, 
jak w prawdziwej firmie - sprze-
daż, logistyka, finanse itp. Jest to 
również forma inwestycji w sie-
bie i swoją przyszłość - do dziś 
korzystam z zawartych wówczas 
znajomości. Każdy student, któ-
ry angażuje się w takie projekty 
ma szansę zdobyć większe do-
świadczenie i jest lepiej przygo-
towany do przyszłej kariery.  
 
Gdzie pracowałeś w czasie stu-

diów, bo domyślam się, że tak 

było? 

 

Już od drugiego roku pracowa-
łem dla różnych firm. Moją 
pierwszą pracą była praktyka w 
biurze konstrukcyjnym firmy 
MarineMetal na terenie Stoczni 
Gdańskiej. Mój przyjaciel za-
proponował mi wówczas pracę 
przy wprowadzaniu systemu 
ISO. Firma, w której pracował 
jego tata, potrzebowała zdolnych 
studentów, którzy mogliby po-
móc przy pisaniu procedur. 
Uczyliśmy się tego na Zarządza-

Wywiad z osobistością 
 

niu Jakością i szybko przyjęto 
nas do pracy w firmie. Później 
zaproponowano mi posadę re-
daktora naczelnego w magazynie 
studenckim „Eurostudent”. Na 
studiach zetknąłem się też z ban-
kowością elektroniczną tworząc 
w Trójmieście sieć sprzedaży 
bezpośredniej dla mBanku. Pra-
cowałem za granicą: w Londy-
nie, w Stanach Zjednoczonych. 
Ostatnio otrzymałem nawet 
atrakcyjną propozycję pracy w 
Rumunii, ale nie chciałem opu-
ścić Gdańska. Jestem lokalnym 
patriotą i mimo kuszących per-
spektyw za granicą zawsze chęt-
nie powracam do rodzinnego 
miasta. Takie decyzje wymagają 
wiele odwagi i pewności siebie. 
Wierzę jednak, że w Trójmieście 
naprawdę można znaleźć wielu 
mądrych, ambitnych ludzi, a 
Gdańsk to morze możliwości dla 
przedsiębiorczych. Ponadto nie 
zawsze trzeba wyjeżdżać. Każdy 
z nas może przekonać inwestora 
zza granicy do ulokowania kapi-
tału w Trójmieście.  
 
Skąd w tobie tyle pomysłów, siły 

i taka pogoda ducha? 

 

Ach, dziękuję bardzo. To miło, 
że tak o mnie myślisz. Odkąd 
pamiętam, jestem niespokojnym 
duchem, szukam przygód, tych 
związanych z karierą zawodową, 
jak i naukową. Staram się rozwi-
jać jednocześnie w trzech sfe-
rach mojego życia: - szczęście 
prywatne - mam kochającą na-
rzeczoną i w tym roku planuje-
my ślub; - sukcesy naukowe - 
mam tytuł magistra, inżyniera, 
MBA, przymierzam się do dok-
toratu; - kariera zawodowa – 
mam bardzo dobrą, ambitną pra-
cę w dobrze prosperującej fir-
mie, może w najbliższej przy-
szłości pomyślę o własnym biz-
nesie. To wszystko trzeba sobie 
odpowiednio układać i nie wolno 
zaniedbywać żadnej z tych sfer. 
Harmonia we wszystkich aspek-
tach życia jest konieczna do te-
go, aby czuć się szczęśliwym. 
Takiego właśnie szczęścia życzę 
wszystkim studentom i absol-
wentom Politechniki Gdańskiej. 
Studiujecie na wspaniałej uczel-
ni i macie wokół siebie napraw-
dę całe mnóstwo możliwości. I 
pamiętajcie proszę o uśmiechu i 
pewności siebie, to bardzo w ży-
ciu pomaga! 
 

Dziękuję bardzo, było mi nie-

zmiernie miło. 
Dziękuję również. 
 
 
Wywiad przeprowadziła Arleta 
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pak miał na imię Lunar …”  
 Po czym zaśpiewała … Albo 
inny tekst który wtrąciła w trak-
cie: 
„…Niedawno tzn. jakiś czas 
temu byliśmy u was. Nie wiem 
czy ktoś do tej pory to zauwa-
żył i docenił, że staramy się w 
miarę możliwości nie powta-
rzać utworów, ktoś zauważył??  
Dlatego niektórych takich że-
laznych pozycji dziś nie będzie, 
za to będą grane przez nas in-
ne…” 
Publiczność na tę wiadomość 
krzyczała: WLADZA musi być!! 
Niestety „Władzy” nie zagrali ku 
wielkiemu zdziwieniu. A na-
stępnie wtrąciła:  
„…Ale teraz zagramy numer, 
który się zdubluje natomiast 
fajnie leci i ja w nim gram na 
klawiszach. Utwór „Podziemny 
krąg”.” 
 W połowie koncertu artystka 
wyjaśniła swoją chwiejną posta-
wę, iż nie jest ona spowodowana 
tym, że jest pijana, tylko tym, że 
ma potłuczone i posiniaczone 
nogi od wspomnianego wypad-
ku. Publiczność oczywiście zafa-
scynowana repertuarem na ten 
fakt absolutnie nie zważała, tyl-
ko bawiła się dalej. Artystka 
skrytykowała podsłyszaną kie-
dyś opinię, że czasami lekcewa-
ży swoich fanów używając na-
wet bluźnierstw, zaprzeczyła te-
mu twierdząc, że bluźni ten, kto 
wydał o niej taką opinię, ponie-
waż swoich fanów bardzo szanu-
je w końcu to dla nich tworzy i 
śpiewa.  
 Koncert jak najbardziej 
można zaliczyć do bardzo uda-
nych, wszyscy znakomicie się 
bawili, oczywiście nie zabrakło 
na zakończenie bisów. Zespół 
wykonał na pożegnanie 3 dodat-
kowe utwory w tym upragnioną 
przez publikę „Władzę”.                               

 
 

Bożena B. 

Organizacja Studencka 
BEST Gdańsk oraz Sa-
morząd Studentów Poli-
techniki Gdańskiej za-
praszają na imprezę  
BACARDI RITMO  
LATINO. 
 
Gorące południowo amerykań-
skie rytmy w niesamowitej sce-
nerii egzotycznego raju. Zespół 
latynoski Latino Show, DJ Ra-
mon oraz pokazy jednej z naj-
lepszych formacji tanecznych 
w Polsce - The Salsa Kings. 
 
DATA:  
Środa, 13 kwietnia 2005 
START  21:00 
MIEJSCE:  Akademicki 
Klub Politechniki Gdańskiej 
KWADRATOWA  
WEJŚCIE: 7 PLN (studenci) / 
15 PLN 
ATRAKCJE: Wystrój latyno-
sko hawajski 
Promocja Bacardi, Coca Cola, 
Chiquita,  
Piwko Carlsberg 3 zł. 
 
PRZEDSPRZEDAZ: Samo-
rząd Studentów Politechniki 
Gdańskiej Budynek Klubu 
KWADRATOWA 
ul. Siedlicka 4, Pokój 215 
Gdańsk Wrzeszcz 
Tel.: (58) 347 2172 
www.samstud.pg.gda.pl, 
www.kwadratowa.pl 
 
REZERWACJA:   
Biuro The Salsa Kings 
(Studio latynoskie)  
ul. Zygmunta Augusta 3/5/7 
Gdynia Główna 
Tel.: (58) 660 3411 
www.salsa.com.pl/news.htm 
 
 
INNE: Legitymacja studencka / 
Dowód tożsamości 
Wiek min. 18 lat  
 

Politechnika Gdańska  
opanowana przez FOKĘ 

 

Już po raz kolejny na Politech-
nice Gdańskiej odbędzie się Forum 
Organizacji i Kół Akademickich. 
Wydarzenie będzie miało miejsce 
13-go kwietnia w godzinach 9-15. 
Impreza ta, odbywająca się pod ho-
norowym patronatem Rektora PG 
prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia, 
ma na celu integrację środowiska 
akademickiego i studenckiego. 

Poprzez przedstawienie działal-
ności studentów organizatorzy – 
Organizacja Studencka BEST 
Gdańsk wraz z Samorządem Stu-
dentów Politechniki Gdańskiej chcą 
zmotywować innych studentów do 
działania, pokazać im przyjemny 
sposób uczenia się i rozwijania 
swoich zainteresowań.  

Forum ma charakter targów – 
wszystkie organizacje mają okazję 
do zaprezentowania siebie, swoich 
osiągnięć oraz sukcesów. W ra-
mach imprezy odbywają się rów-
nież pokazy tańca, sportów walki 
itp. Wszystko to przyczynia się do 
stworzenia wspaniałej atmosfery 
zabawy i radości.  

Impreza będzie odbywać się na 
otwartych z okazji Jubileuszu Poli-
techniki Gdańskiej dziedzińcach w 
Gmachu Głównym PG. Będzie nie 
tylko okazją do obserwacji zaanga-
żowania studentów w aktywną 
działalność studencką, ale również 
świetną możliwością podziwiania 
rozwoju uczelni. 

Poza częścią wystawienniczą 
FOKI odbędzie się także wieczo-
rem zabawa w klubie studenckim 
Kwadratowa. Rozwiązanie konkur-
sów przeprowadzonych w czasie 
targów i wręczenie nagród to tylko 
mała część atrakcji tego wieczora. 
Zapraszamy wszystkich serdecznie!  

 
Dagmara Szulc 

Koordynator FOKA 2005  
ds. Kontaktu z Mediami 
Organizacja Studencka 

BEST Gdańsk 
 

Białe szaleństwo na Łysej 
 

 Zimno, cieplej… wiosna! A 
raczej: zimno, zimno, zimno, zim-
no, dłuuuugo zimno…troszeczkę 
cieplej…WIOSNA!!! Nareszcie. 
Nie wiem, czy to tylko mój orga-
nizm zbuntował się i zaczął mi 
okazywać wszelkie znane i nie-
znane symptomy znudzenia (a 
wręcz obrzydzenia) upartą, nawra-
cającą i upierdliwą zimą? Chyba 
jednak nie, bo analizując zacho-
wanie moich znajomych (wystar-
czyło śledzić opisy na gadu) moż-
na było dostrzec, że nie tylko ze 
mną zaczynało być niedobrze. 
Naprawdę próbowałam różnych 
sposobów na oswojenie tej pory 

roku np. kupiłam nowy szalik i 
czapkę w lutym tylko po to, żeby 
choć trochę zachęcić się do wy-
chodzenia z domowego ciepełka. 
Brrr. Nie pomogło.  
 Pomogło za to co innego – coś 
co okazało się nadspodziewanie 
skuteczne - saneczkowe szaleń-
stwo na Łysej w Sopocie!!! Go-
dzina wystarczyła, żeby mróz 
przestał mi przeszkadzać, a śnieg 
zaczął być nawet ok. Co prawda 
mieliśmy z przyjaciółmi chwilę 
zwątpienia przed wypożyczeniem 
sanek, czy przypadkiem nie ma 
limitu wieku (a przynajmniej wa-
gi). Nie zwlekając wytypowaliśmy 
najmniejszą osobę spośród nas do 
wykonania misji pt „4 razy sanki 

na godzinę poproszę” i już po 
chwili śmigaliśmy po stoku niczym 
błyskawice. Ubaw po pachy i 
śmiech do łez ☺ - tak w skrócie 
można opisać to, co się działo na 
górce. Niestety zdarzyła się mała 
awaria, ale szczęśliwie obyło się 
bez urazów. Po prostu producent 
sanek nie przewidział, że na jego 
wyrobie będzie hasał bobas ważący 
ponad 90 kg. Chodzi o kolegę, nie 
o mnie ;). Saneczki nie wytrzymały 
takiego obciążenia i trrrrach. Kła-
niają się laborki z wytrzymałości 
materiałów i powiedziałabym, że 
cała sprawa podchodzi pod Zarzą-
dzanie Jakością Produkcji ☺ Niezły 
temat na projekt: „produkcja sanek 
dla studentów”. 

 Na szczęście tolerancja pana z 
wypożyczalni była większa niż 
materiału, z którego wykonano 
sanki i nie musieliśmy płacić za 
uszkodzenia. W sumie to szkoda, 
że w tym roku już nie pozjeżdża-
my z górki na pazurki, ale za to 
pożegnanie zimy odbyło się w 
wielkim stylu. Aż głupio się przy-
znać, że mając pod nosem takie 
miejsca jak Łysa tak rzadko je 
odwiedzamy. Pozdrowienia dla 
narciarzy i snowboardzistów, któ-
rym od czasu do czasu „niechcą-
cy” przecinaliśmy szlaki, pędząc 
na naszych odlotowych sanecz-
kach. 

 
Katia 

CLOSTERKELLER 
 
 Liderka zaskakiwała. Clo-
sterkeller to zespół, który można 
kochać lub nienawidzić. Na 
pewno nie można go jednak zu-
pełnie ignorować. Closterkeller 
to zespół uwielbiany przez go-
tów, sympatyków muzyki meta-
lowej i rockowej, doceniany 
przez wielbicieli art-rocka, tole-
rowany przez zwolenników lżej-
szych, "radiowych" klimatów … 
 Dnia 8 marca miał mieć miej-
sce koncert Closterkeller w klubie 
studenckim Kwadratowa. Z po-
wodu wypadku artystów koncert 
się nie odbył. W związku z tym 
osoby, które miały bilety, za jego 
okazaniem wchodziły na darmo-
wą imprezę. Koncert został prze-
łożony i odbył się 22 marca. 
Przybyło na niego bardzo dużo 
osób z długimi włosami, ubra-
nych na czarno i z glanami na no-
gach. Różowe bluzeczki były nie 
do przyjęcia, aczkolwiek niektó-
rzy odważni je ubrali ;) 
 Anja Ortodox, liderka zespo-
łu, oczywiście wystąpiła w czer-
ni, w króciutkiej czarnej spód-
niczce, czarnych rajstopach, ko-
zaczkach na obcasie, okryta była 
długą do łydek narzutą, opasana 
czarnym pasem ze srebrna klam-
rą a na ramiona opadały jej dłu-
gie kruczoczarne włosy. Wystą-
piła w bardzo ciekawy i orygi-
nalny sposób przedstawiając 
swój repertuar, wznosząc co ja-
kiś czas dłonie, wyrażając w ten 
sposób swoje emocje i uczucia. 
Pomiędzy utworami wtrącała 
czasami parę zdań m.in.: 
„….Ludzie lubią sobie nawza-
jem dyktować jak powinni żyć, 
jak powinni czuć. Nam ludzie 
lubią dyktować jak powinniśmy 
grać, jak powinnam pisać, a ja 
napisałam utwór o facecie, któ-
ry pokochał z wzajemnością 
kobietę, a wszyscy dookoła z 
jakiegoś powodu odmawiali mu 
prawa do tego uczucia. Chło-
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przyjaciele radia. To wieczór 
wspomnień jak i dobrej zabawy. 
Zazwyczaj organizowane są 
wtedy koncerty, zapraszani roz-
maici goście. Marzec to także 
miesiąc rekrutacji w szeregi 
SARu. Przez cały ten okres trwa 
akcja „Zostań Agentem”, która 
ma zasilić SAR w kolejne poko-
lenie radiowców.  
 Dołączają wtedy do SARu 
zapaleni poszukiwacze informa-
cji, którzy z gorącym mikrofo-
nem poszukują i komentują 
dźwiękiem wszelkie najważniej-
sze wydarzenia, głównie świata 
studenckiego. Wiele z tych osób 
kontynuuje jednocześnie pracę, 
zasiadając w studiu przed mi-
krofonem. W Publicystyce są 
opowieści o kulturze, nieco-
dzienni goście, nieszablonowe 
tematy. Z kolei wszelkie mean-
dry muzyki rozpracowuje Re-
dakcja Muzyczna, gdzie 
wszystkie muzyczne chwyty są 
dozwolone i gdzie na światło 
dzienne wychodzą najróżniejsze 
style i gatunki muzyki. Często 
połączenie obu tych redakcji 
stanowi Redakcja Rozrywki. 
Muzyka łączy się tam z ciętym, 
acz zabawnym komentarzem, 
bądź też stanowi tło i narzędzie 
do dobrej zabawy.  
 Nie byłoby jednak radia, 
gdyby nie Redakcja Techniczna. 
To coś dla tych, którym elektro-
nika, elektryka i informatyka nie 
sprawia najmniejszego proble-

mu. Rozpracowywanie kabel-
ków, mikrofonów, gałek na kon-
solecie, praca nad stroną www, 
„dogadywanie” się z kompute-
rami i pomoc w realizowaniu 
programów – to wszystko zale-
ży i należy do ekipy technicznej.  
 Powiedzenie mówi, że „jak 
cię widzą, tak cię piszą” – nale-
żałoby chyba dodać „o ile cię 
widzą”. Dlatego też SAR posia-
da Redakcję Promocji. To tutaj 
powstają plakaty, ulotki, strate-
gie promocji radia. To tutaj ro-
dzą się pomysły pokazania nas 
światu. Nie tylko potencjalnym 
słuchaczom, ale i innym organi-
zacjom oraz firmom, które mo-
głyby w przyszłości współpra-
cować z radiem. 
 Jeśli czujesz, że gdzieś w 
duszy gra Ci radio, masz głowę 
pełną pomysłów i wiesz, że 
chciałbyś się sprawdzić. Co 
więcej, chcesz zobaczyć i na-
uczyć się jak tworzyć radio oraz 
poznać ludzi, którzy połknęli 
bakcyla radiowego, odwiedź 
stronę www.radioSAR.pl i  wy-
pełnij ankietę.  
 
Może i dla Ciebie SAR stanie 
się SEZONEM KOLORO-
WYCH CHMUR. 

ania 

Zostań Agentem, czyli 
komu radio w duszy gra? 
 

 Wszystko zaczęło się niemal 
pół wieku temu od zwykłego ra-
diowęzła. Nieco później grupa 
zapaleńców postanowiła stwo-
rzyć z tego radio. Zasada działa-
nia byłą prosta: wykorzystać do 
maksimum możliwości ówcze-
sne narzędzie „wczesnego 
ostrzegania”.  Tak zaczęło 
nadawanie Biuro Informacji Stu-
denckiej. Po pięciu latach, przy 
okazji otwarcia nowego studia 
pojawiła się po raz pierwszy na-
zwa SAR, czyli Studencka 
Agencja Radiowa. 
SAR od zawsze przyciągał mło-
dych ludzi pragnących wyrażać 
siebie, swoje myśli. Ludzi chcą-
cych pokazywać świat, jego ko-
lory, chcących przypatrywać się 
innym przez pryzmat radiowego 
studia. SAR był takim małym 
oknem na świat dla tych, którzy 
nie mieścili się w ramach ówcze-
snego porządku i zasad. Tworzy-
li go ludzie, którzy swoją radio-
wą pasję dopiero odkrywali jak i 
ci, którzy wiedzieli, że ich ży-
ciem pokieruje w przyszłości pa-
sja radiowca.  
 Od 1957 roku przez SARo-
we szeregi przewinęły się setki 
młodych adeptów sztuki radio-
wej. Duża część przychodziła 
tylko na chwilkę, aby jedynie 
przez moment posmakować i 
spróbować. Byli jednak też tacy, 

którzy związywali się z radiem 
na wiele lat. To tworzyło siłę i 
potęgę tejże rozgłośni, gdyż każ-
dy z nich czuł, że tworzy coś, o 
czym jest i będzie głośno. 
 SAR przetrwał najtrudniej-
sze czasy dla wolnego słowa. 
Później już pod nazwą Radia 
Arnet działał jeszcze w latach 
90-tych. 
 Niektórzy mawiają, że nic 
dwa razy się nie zdarza. A jed-
nak. Trzy lata temu pewne po-
spolite ruszenie braci studenckiej 
postanowiło wskrzesić ducha 
SARu. Czasy jednak się zmie-
niają. Tym razem Studencka 
Agencja Radiowa miała zacząć 
nadawać już dla szerszej pu-
bliczności. Narzędziem idealnym 
stał się Internet.  
I tak historia toczy się dalej. Mo-
że w innych czasach, może tro-
chę inaczej, ale wciąż radio to 
tworzą młodzi ludzie, którzy 
chcą i nie boją się wyrażać siebie 
i  swoich myśli. Tworzymy, ba-
wimy się w radio. 
 Obecnie ekipa SARu to po 
nad 50 Agentów. Każda z tych 
osób dodaje coś od siebie do tej 
rozgłośni, co w połączeniu z bo-
gatą historią buduje jej kolorowy 
wizerunek.  
Marzec jest miesiącem wyjątko-
wym dla Studenckiej Agencji 
Radiowej. To właśnie teraz ob-
chodzone są jej kolejne urodzi-
ny, na które zapraszani są byli i 
obecni „sarowcy” oraz wszyscy 

 

Mecze Koszykarek PG 
(kwiecień 2005) 

15 (piątek) Akademia Morska – 
PG; godz. 17 45; na hali Akade-
mii Morskiej 
22 (piątek) PG – UG; godz. 
18.40; na AOS PG 
Na wszystkie mecze serdecznie 
zapraszamy! Wstęp oczywiście 
wolny! 
Dziewczęta obecnie są w trakcie 
przygotowań do Mistrzostw Pol-
ski, które odbędą się w dniach 
29.04 – 03.05 2005 r. w Szczeci-
nie. Trzymamy kciuki i życzymy 
powodzenia. 
 

Łyżwiarze z 
Politechniki Gdańskiej 
Zdążyliśmy się już przyzwycza-
ić, że SSPG nie pozwala się 
zbytnio nudzić i wciąż dostarcza 
swoim studentom nowych roz-
rywek. My oczy wiście nie na-
rzekamy i chętnie korzystamy z 

ich organizacyjnych prezentów. 
Tym razem przyszedł czas na 
łyżwy. Za  symboliczną złotów-
kę można było przez godzinę po-
szaleć na tafli oliwskiego lodo-
wiska. Jak to było to przewidze-
nia, bilety rozchodziły się jak 
ciepłe bułeczki i już po kilku go-
dzinach dla wielu studentów po-
została jedynie niezaspokojona 
chęć łyżwiarskich szaleństw. Nie 
wiemy, czy to atmosfera Mi-
strzostw Świata w Łyżwiarstwie 
Figurowym, czy też dobre serce 
Naszego Samorządu, ale zdecy-
dowali się oni na powtórzenie 
imprezy i w pierwszy dzień wio-
sny, studenci PG mogli ponow-
nie skorzystać z uroków tego 
zimowego sportu. W towarzy-
stwie znajomych i przy dźwię-
kach muzyki, wszyscy bawili się 
świetnie. 
 

Arleta 

Siatkówka dla każdego 
i chłopczyka,  

i dziewczynki! 
 
Walczyli zaciekle, choć czasem 
brakowało im kibiców, nigdy 
się nie poddawali, choć często 
brakowało im szczęścia, ale 
mimo wielu niedogodności 
udało im się wyjść z grupy i 
walczyć w finałach, a konku-
rencja była duża. Mowa o wy-
działowej drużynie siatkówki, 
którą przez cały sezon dzielnie 
kierował kapitan Marcin Uske. 
 

W tym roku rozpoczęły się I 
Międzywydziałowe Rozgrywki 
w Siatkówce na PG. Nie mogło 
tam oczywiście zabraknąć teamu 
WZiE. Nasz Wydział godnie re-
prezentowali Paulina Mędrek, 
Małgorzata Duszyca, Arek Ku-
śmider, Jacek Basałyga, Przemy-
sław Kitowski, Darek Kurowski, 
Bartek Chmiel, Marcin Kudeń i 
wspomniany już Marcin Uske, 
siła napędowa i główny mobili-
zator całej drużyny. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje mecz z 
WOiO, w którym Nasi reprezen-

 

tanci w jedynie trzyosobowym 
składzie: Arek Kuśmider, Mał-
gorzata Duszyca i Marcin Uske 
pokonali po zaciętym spotkaniu 
ekipę marynarzy 3 : 1. Spotkanie 
to zapewniło im wyjście z grupy, 
Nasze gratulacje. Finały odbyły 
się 28 lutego na Akademickim 
Obiekcie Sportowym PG, pod-
czas których Nasi studenci upla-
sowali się na VI pozycji. „Ser-

decznie dziękuję wszystkim za-

wodnikom za zaangażowanie i 

wole walki podczas meczy, za to, 

że poświęcali swój wolny czas, 

aby wspomóc wydziałową dru-

żynę. Wielkie dzięki!” – komen-
tuje Marcin. Zawodnicy zapew-
niają, że już rozpoczęli treningi i 
ciężko pracują, aby za rok było 
dużo lepiej. My ze swojej strony 
zapewniamy, że podamy terminy 
spotkań, aby tym razem kibiców 
nie zabrakło na żadnym z meczy.  
 

Arleta 
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STUDENCIE!!! MASZ JEDY-
NĄ OKAZJĘ DO ZARZĄ-
DZANIA  WŁASNYM BIZNE-
SEM JUŻ DZIŚ. 
  
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO UDZIAŁU W SZÓSTEJ 
POLSKIEJ EDYCJI MIĘDZY-
NARODOWEGO KONKURSU 
EUROMANAGER POLAND 
2005. 
  
 Konkurs znany na świecie jako 
„Global Management Challen-
ge” stanowi największe mię-
dzynarodowe przedsięwzięcie 
bazujące na symulacji bizneso-
wej ( 25 lat tradycji, 16 państw 
zaangażowanych). Dotychczas w 
projekcie wzięło udział ponad 
270.000 osób, z czego w Polsce 
ponad 5.000. W zeszłorocznej 
krajowej edycji uczestniczyło 
ponad 230 zespołów – 1.100 
menedżerów i studentów. W 
projekt zaangażowana była re-
kordowa liczba 44 firm oraz 40 
uczelni wyższych.  
 Euromanager Poland to 
symulacja polegająca na za-
rządzaniu przedsiębiorstwem 
na wirtualnym rynku międzyna-
rodowym w warunkach wolnej 
konkurencji. Uczestnicy zareje-
strowani w 3-5 osobowych ze-
społach wcielają się w role Za-
rządów przedsiębiorstw prowa-
dzących działalność na rynkach 
Unii Europejskiej i NAFTA.  
Symulacja wymaga od uczestni-
ków decyzji obejmujących wie-
le obszarów takich jak : pro-
dukcja, marketing, sprzedaż, 
dystrybucja, zarządzanie jako-
ścią czy zarządzanie persone-
lem. Wszystkie transakcje prze-
prowadzane są w euro. Zwycięża 
zespół którego firma osiągnie 
najwyższa wartość akcji na wir-
tualnej giełdzie. Konkurs jest in-
teraktywny – przedsiębiorstwa 
zarządzane przez drużyny pro-
wadza działalność konkurencyj-
na. Projekt jest rozgrywany on-
line.  
 Euromanager Poland to 
doskonale uzupełnienie progra-
mu studiów oraz wyróżnienie 
dla najlepszych studentów, któ-
rzy mogą zaprezentować swoją 
wiedzę oraz przyczynić się do 
promocji uczelni na skalę 
ogólnokrajową. Zapraszamy  
studentów IV i V roku do reje-
strowania zespołów.  

 Korzyści dla Ciebie 
 
- Bezpłatny udział dla ponad 150 
zespołów studenckich 
- Nauka przez praktykę – wery-
fikacja i uzupełnienie wiedzy aka-
demickiej o praktyczne doświad-
czenia, rozwój umiejętności i pra-
cy w grupie. 
- Jedyna okazja do odbycia pierw-
szych praktyk z zarządzania. 
- Szansa do rywalizacji z profe-
sjonalnymi menedżerami na jed-
nym rynku. 
- Nawiązanie kontaktów z poten-
cjalnymi pracodawcami – „Po-
most do świata biznesu” 
- Okazja dla najlepszych do zdo-
bycia Praktyk / staży / stanowisk 
wejściowych. 
- NAGRODA GŁÓWNA: Udział 
zespołu w Międzynarodowym 
Finale oraz wycieczka! 
  
NOWOSC: FINAŁ ŚWIATOWY 
W WARSZAWIE!!! 
 Rejestracja potrwa do 30 kwietnia 
2005. 
NIE ZWLEKAJ, ZGŁOS SIĘ JUŻ 
DZIŚ! 
Więcej informacji na stronie: 
www.euromanager.pl   
 

Organizator w Polsce:  
BIGRAM S.A. 
Patroni honorowi: Giełda Papie-
rów Wartościowych w Warszawie, 
Narodowy Bank Polski. 
Patroni medialni: Rzeczpospoli-
ta, Businessman Magazine, Wirtu-
alna Polska, Personel i Zarządza-
nie. 
Sponsorzy: Bank Millennium, 
Deloitte, METRO, Microsoft. 
 Współpraca: Jobpilot.pl, Brytyj-
sko-Polska Izba Handlowa, Fun-
dacja Edukacji Rynku Kapitało-
wego. 

 

Twój lokalny koordynator:  
wojtek@ny.pl 

 

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

Smukłe, wysportowane syl-
wetki, taneczne kroki w rytm 
nowoczesnej muzyki i duże 
emocje podczas zawodów! To 
wszystko zapewnia członko-
stwo w sekcji, bądź też wspie-
ranie zawodniczek z ławek dla 
kibiców. Wszystko o tej dyscy-
plinie w kwietniowej gaZiEcie. 

 
Na zajęciach wychowania fi-
zycznego wśród dziewcząt cie-
szy się dużym powodzeniem. 
Jednak, jeśli ktoś ma ochotę na 
fitness nie tylko w wersji ama-
torskiej, to może wybrać się na 
zajęcia sekcji do pani mgr Ewy 
Suchanowskiej. Obecna grupa 
liczy dwadzieścia osób, wśród 
których są dziewczęta z naszego 
wydziału między innymi Joanna 
Westfal, studentka drugiego ro-
ku, która z fitnesem na PG zwią-
zała się w zeszłym roku. 
Grupa spotyka się często, bo aż 
trzy razy w tygodniu po półtorej 
godziny. W każdy poniedziałek, 
środę i piątek od godziny 17 – 
tej. Zajęcia są bardzo ciekawe i 
różnorodne. Początek to oczywi-
ście ćwiczenia rozciągające, do-
skonalące ogólną sprawność fi-
zyczną i równowagę, niezbędną 
do wielu podnoszeń wykonywa-
nych podczas układów tanecz-
nych (typu high – low i high). 
Jeśli chcecie popodziwiać wy-
sportowane koleżanki w dyna-
micznych układach tanecznych, 
macie okazję! W dniach 22 – 24 
kwietnia odbywają się w Gdań-
sku Mistrzostwa Polski w aero-
biku sportowym z udziałem Na-
szych studentek. Obecnie 
dziewczęta ostro trenują, przy-
gotowując się zarówno do wy-
stąpień indywidualnych, jak i 
grupowych. My serdecznie 

wszystkich zapraszamy do hali 

sportowej PG - zapowiada się 

ciekawe widowisko i ostra rywa-

lizacja. 
 

Arleta 
 

Polibuda integruje się 
z Uniwerkiem 
Poznańskim! 

 
Serdeczne przyjęcie, wiele 
rozmów, wymiana wzajem-
nych doświadczeń i upomin-
ków, poza tym wspólna zaba-
wa do białego rana. Tak w 
skrócie przebiegała wizyta 
piątki studentów PG na Uni-
wersytecie Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Jej inicjato-
rami były Samorządy Stu-
denckie, dzięki którym odda-
lone od siebie o ponad 300 km 
miasta stały się sobie bardzo 
bliskie.  
 
 Na dworcu w Poznaniu cze-
kała na Nas Asia (przewodniczą-
ca Komisji Prawnej ZSS UAM 
oraz członkini Rady Wykonaw-
czej - szefowa Komi-
sji Zagranicznej PS RP), która 
podczas całej wizyty pełniła rolę 
Naszej przewodniczki. Mieszka-
liśmy w uniwersyteckim akade-
miku „Akumulatory”, znajdują-
cym się w samym centrum mia-
sta. Z wizytą trafiliśmy w najlep-
szym momencie. Gospodarze 
przygotowywali się do „Dni 
otwartych”, które odbywały się 
następnego dnia, i na które 
oczywiście Nas zaproszono. 
 Mogliśmy podpatrzeć jak ta-
kie przedsięwzięcia odbywają się 
w Poznaniu, tym bardziej, że to 
samo czekało nas już w marcu.  
Jednak głównym celem wizyty, 
poza zawieraniem nowych i cen-
nych znajomości, było przedsta-
wienie bardzo ciekawej propo-
zycji, której pomysłodawcą jest 
Maciek Markowski, Nasz czło-
wiek w Parlamencie PG. Dzięki 
niej studenci pięciu uczelni Pol-
ski, w tym Politechniki Gdań-
skiej mogliby w wakacje wy-
najmować pokoje w miejsco-
wych akademikach za cenę 10 
zł. (brutto). Dotyczy to nie tylko 
poznańskiego uniwersytetu, ale 
również Politechniki Krakow-
skiej, Wrocławskiej i Uniwersy-
tetu Toruńskiego. Wystarczy 
tylko pokazać ważną legitymację 
PG i bez żadnych przeszkód 
zwiedzać najpiękniejsze miasta 
Polski, nie martwiąc się o noc-
leg.  
 Z Samorządem uniwerku bez 
problemów doszliśmy do poro-
zumienia, co więcej bardzo się 
zaprzyjaźniliśmy, a teraz czeka-
my na rewizytę w Gdańsku. Po-
za Maćkiem gdańską polibudę 
promowali: Joanna Westfal, Ja-
rosław Tymicki, Marcin Uske i 
Arleta Zalewska. 

 
Arleta 

 

gaZiEta poszukuje studentów  
zainteresowanych współtworzeniem pisma!! 

 
Na naszych łamach możecie przedstawiać swoje poglądy, opisywać 
przeżycia, publikować prozę i poezję, przybliżać innym dalekie 
krainy i niezwykłe historie. Na chętnych czekają m. in. dział spor-
towy, humoru i rozrywki, wydarzeń aktualnych, wywiadów i repor-
taży, kącik literacki oraz poświęcony szerzej rozumianej sztuce i 
kulturze. Oczywiście, każdy może stworzyć swoją własną sekcję, 
którą będzie się opiekował. Nawet jeżeli nie czujesz się na siłach, 
aby rozpocząć stałą współpracę możesz nadsyłać propozycje arty-
kułów i ogłoszeń. Zapraszamy grafików, fotografików oraz wszyst-
kich innych, którzy chcieliby współtworzyć jedyne na naszej 
uczelni pismo wydziałowe tworzone przez studentów! Z chęcią 
nawiążemy stałą współpracę z kołami naukowymi i organizacjami 
działającymi przy naszej uczelni. 

Redakcja gaZiEty gazieta@wp.pl  
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Kto zasłuży na fotel 
Rektora, a kto na  
gabinet Dziekana?? 
 
 Jako obywatele państwa 
polskiego wybieramy Prezy-
denta RP i nowy Parlament. 
Jako nowi członkowie Wspól-
noty Europejskiej głosujemy 
za przyjęciem Europejskiej 
Konstytucji. Jako studenci PG 
wybieramy nowego rektora i 
dziekana. Dlatego świadomie, 
rok 2005 ogłaszamy Rokiem 
Wyborczym, bądź trafniej - 
rokiem trudnych, wiążących 
na wiele lat, decyzji każdego z 
Nas. 
 Uczelnie w całym kraju wy-
bierają władze na najbliższe trzy 
lata. Każdy student ma świado-
mość, jak ważny dla wspólnoty 
akademickiej jest rektor, a dla 
poszczególnych wydziałów 
dziekan. Dlatego zgłaszane 
przez elektorów kandydatury 
powinny być dobrze przemyśla-
ne i solidnie uargumentowane. 
My także jesteśmy w trakcie 
wstępnych wyborów na rektora 
PG.  
 Obecnie panujący nam prof. 
Janusz Rachoń kończy swą I ka-
dencję, jednak już wiemy, że nie 
odchodzi z obejmowane stano-
wiska. Uczelniana Komisja Wy-

 
Nowy Rektor?! 
 
 
 
Nowy Dziekan?! 
 
 
 
Czyli wybieramy 
nowe władze PG.  

 

 
 

borcza sprawdziła deklaracje 
kandydatów i stwierdzono, że 
spośród 11 zgłoszonych przez 
elektorów, aż 10 nie wyraziło 
zgody na kandydowanie lub nie 
złożyło w terminie niezbędnych 
deklaracji, co jest równoważne 
rezygnacji. Jedynym zgłoszonym 
kandydatem, który potwierdził 
swoją zgodę na wstąpienie w 
szranki wyborcze i spełnia wa-
runki określone w instrukcji wy-
borczej PG był prof. dr hab. inż. 
Janusz Rachoń z Wydziału 
Chemicznego. To przesądziło o 
jego reelekcji. Sprawdza się po-
wiedzenie, że tego co jest do-

brym i się sprawdza nie należy 

zmieniać.    
Podobne procedury będą miały 
miejsce w kwietniu, podczas 
wyborów na dziekanów po-
szczególnych wydziałów. Jednak 
w przypadku prof. nadzw. PG dr 
hab. Bolesława Garbacika, obec-
nego dziekana WZiE, ponowna 
III już kadencja nie byłaby moż-
liwa. Dlatego z tym większym 
zaciekawieniem będziemy śle-
dzić zgłaszane kandydatury.  
Kalendarz Wyborczy 
11 IV 2005 (poniedziałek) – wy-
bory prorektorów 
20 – 22 IV 2005 (środa – piątek) 
– wybory dziekanów (harmono-
gram ustala WKW) 

Arleta 
 

Przedmioty od 

Ą do Ź 
Przewodnik 

alfabetyczny  

cz. XVII 
 
Aktualny odcinek miał zamknąć 
część poświęconą przedmiotom 
nazwanym „podstawami”. Jed-
nak gdy doszedłem do ostatniego 
z tej listy, do podstaw zarządza-
nia, to pomyślałem, że akurat 
temu przedmiotowi należą się 
względy szczególne. Dlatego 
uczynię go jedynym bohaterem 
następnej części, a teraz zapra-
szam do przymrużenia jednego 
oka i czytania drugim: 
 

P 
 

Podstawy projektowania 
- siłą przyzwyczajenia skracane 
do „pekaemów” od dawnej na-
zwy: podstawy konstrukcji ma-
szyn. Wykłady i projekt. Pewnie 
przesadą byłoby ten przedmiot 
nazwać sierotą po oddzieleniu 
się od wydziału mechanicznego, 
ale uskuteczniane – przynajmniej 
w czasach mojego studiowania – 
projektowanie urządzeń wpycha-
jących kolanka hydrauliczne w 
rury lub wyciągających kołki 
z sufitów wydawało się dość od-
ległe od nazwy Wydziału Zarzą-
dzania i Ekonomii oraz kierunku 
Zarządzanie i Marketing. Jak jest 
teraz? Bez zmian? 
Wykłady dra Wasilczuka czasa-
mi są ciekawe. Nieraz okrąży sa-
lę lista obecności. Ważniejsze, 
co dzieje się na zajęciach projek-
towych. Pierwszych kilka jest 
rozgrzewką – dodam: intensyw-
ną – przed robionym do końca 
semestru projektem (najpierw w 
parach, potem indywidualnie). 
Każde zajęcia to łapanie punk-
tów. Potem w każdej grupie pro-
jektowej wylicza się progi, któ-
rych przekroczenie pozwala na 
zwolnienie z egzaminu. Chyba 
nie muszę przekonywać, że 
o znalezienie się „nad kreską” 
walczyć warto. 
 

Podstawy public relations 

Teza: Przedmiot poświęcony pu-
blic relations powinien sam two-
rzyć swój pozytywny wizerunek, 
aby nakłaniać studentów do za-
pisywania się na niego. 
Jeśli mam rację, to ten tekst jest 
zupełnie niepotrzebny. Dobry 
PR dba przecież, aby zaintere-
sowane grupy (tu: studenci) były 
jak najlepiej poinformowane, a 
przy tym subtelnie zachęcane do 
skorzystania z oferty (tu: wie-

 dzy), jaką dają ćwiczenia. Spró-
bujmy tę tezę potestować (testu-
je się chyba hipotezy, a tezy 
udowadnia, ale na studiach by-
łem kiepski z matematyki). 
Gdyby przedmiot o public rela-
tions nie miał dobrej opinii, to 
znaczy że działania PR-owskie 
osoby prowadzącej są niesku-
teczne, ergo: nie warto na niego 
się zapisywać. 
Edukacja „piarowska” sięga na 
naszym wydziale daleko poza 
podstawy - przypominam 
o rocznym Studium Public Rela 
tions. Oznacza to, że są osoby 
skłonne płacić za naukę PR na 
PG. I co roku przychodzą kolej-
ne. Mamy więc rynkowe po-
twierdzenie jakości przekazy-
wanej wiedzy. Plus dla dr Ewy 
Hope. 
Innym sprawdzeniem, czy nauka 
public relations nie pozostaje u 
nas sztuką dla sztuki, jest wize-
runek WZiE. Z jednej strony 
wyróżnienia dla najlepszego 
wydziału zarządzania na uczel-
niach technicznych w rankin-
gach prasowych, z drugiej – 
spadająca rokrocznie liczba 
kandydatów na studia. 
Na koniec coś od siebie – cho-
dziłem na podstawy public rela-
tions, czegoś pożytecznego się 
tam nauczyłem, co teraz przyda-
je się w mojej pracy zawodowej. 
Warto więc było się zapisać. 
 

Podstawy rachunkowości 
Do dzisiaj muszę się chwilę 
(dłuższą) zastanowić, po której 
stronie bilansu są należności, a 
po której zobowiązania. Ale 
właśnie dzięki temu przedmio-
towi wiem, że takie kategorie 
istnieją. 
Przedmiot jest ekscytujący jak 
praca księgowego. Przedzieranie 
się przez gęstwinę rubryk, walka 
z dzikimi liczbami, wdrapywa-
nie się na spiętrzone kaskady 
wskaźników płynności, zawrót 
głowy przy szybkim wskaźniku 
obrotów. Oto zmagania tych, 
którzy poważą się na podróż 
przez bilanse czy rachunki zy-
sków i strat. 
Można sobie układać w głowie 
całe odcinki podobnych żartów, 
gdyby nie to, że temat jest jak 
najbardziej poważny. Kto nie 
przygląda się wskazaniom wy-
nikającym z zasad rachunkowo-
ści, ten długo się swoją firmą nie 
nacieszy. Tyle że na studiach 
dziennych to argument dość abs-
trakcyjny. 
Aha, testy egzaminacyjne pew-
nie krążą po ludziach. Co roku 
są trochę odświeżane, ale ile 
nowego można wymyślić w py-
taniu o składniki bilansu? 

Podstawy relacyjnych ba 

z danych 
Krótko: przedmiot, którego nie 
było, gdy studiowałem, a gdyby 
był, to może obecnie zarabiał-
bym o połowę więcej. Dlatego 
do dziś wszystkie wykazy robię 
w Excelu (albo i Notatniku), bo 
nie mam czasu nauczyć się Ac-
cessa. 
Wniosek: korzystajcie z wszyst-
kiego, czego możecie nauczyć 
się na studiach. 
 

CzAd 

Chciałbym przeprosić 
osoby, które mogły się 
poczuć dotknięte sfor-
mułowaniami zamiesz-
czonymi w marcowym 
Przewodniku alfabe-

tycznym. Postaram się w 
przyszłości złagodzić 
ton krytyki.  
 

Karol Błażewicz 
Redaktor Naczelny 
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„gaZiEta” powstaje przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania nadesłanych materiałów 

 
 

 

1. Bierzemy gumową kartkę 
papieru (bez brzegu) i na-
ciągamy na globus. 

2. To jest pierwsza całka 
pierwsza, a to jest druga 
całka pierwsza różna od 
pierwszej całki pierwszej. 

3. Tu piszemy r małe, bo to 
duża odległość. 

4. Możemy policzyć, że tak 
jest, albo możemy to oprzeć 
na wierze. 

5. Cala mechanika jest po to, 
by wyliczyć 2 pi. 

6. Wpływ popędu siły na mo-
ment zboczenia bąka. 

7. Jeśli chcemy to sprawdzić, 
to po prostu bierzemy apa-
raturę za 1000000 dolarów i 
mierzymy. 

8. Na tym polega sznurek. 
9. Niech będzie mało cząstek. 

Najlepiej jedna. 
10. Wie pan to? A czego pan 

nie wie? A czy potrafi pan 
sformułować pytanie? 

11. Fizyk do końca życia nie 
ucieknie przed grupą obro-
tów. 

12. Macierz osobliwa spłaszcza 
bazę na blaszkę. 

13. Niech pan wymyśli bardziej 
kosmatą literę. 

14. Fizycy w odróżnieniu od 
matematyków używają ma-
tematyki w sposób inteli-
gentny. 

15. Mówić do państwa, to jak 
wrzucać coś w nieskończo-
ną studnię potencjału. 

16. Można być dobrym fizy-
kiem nie umiejąc matema-
tyki, ale nie wszyscy fizycy 
zdają sobie z tego sprawę. 

17. Szczególna teoria względ-
ności to ani szczególna, ani 
teoria, ani względności. 

18. Są fundusze na badania: 
temu, kto to zrobi, kupię li-
zaka. 

19. Przykład nie wyszedł? Pro-
szę w takim razie dopisać, 
że to kontrprzykład. 

20. W tej reakcji mamy tarczo-
podobny pocisk i pocisko-
podobną tarczę. 

21. Z tego, że 5=5 wynika, że 
7=7, jeżeli dodamy strona-
mi 2. 

22. To jest druga pochodna tej 
krzywej, czyli krzywizna tej 
krzywej. 

23. Ciąg to jest ciąg, tak jak ko-
lejka to jest kolejka i już. 

24. Co prawda jest różnica, czy 
ktoś stoi w kolejce po szyn-
kę, czy do spowiedzi, ale tu 
się kończy matematyka, a 
zaczyna życie. 

25. Oto święty wzór soczew-
kowy. 

26. Nakładamy na siebie płasz-
czyk z ciekłych kryształów. 

27. To jedna z niewielu rzeczy, 
których nie umiem. 

28. Co robi gaz w naczyniu? 
Biega z prędkościami wy-
znaczonymi przez rozkład 
Maxwella. 

29. Ogon daje dyla. 
30. Ciągle powtarzamy i nigdy 

nie przestaniemy, że to się 
wreszcie musi skończyć! 

31. Zaprezentuję państwu spo-
sób rozumowania odwrotny 
do logicznego. 

32. To nie ma być fi ka tylko 
psi ka. 

33. Ta funkcja wybucha w ze-
rze. 

34. 1/x ma o wiele bardziej 
osobliwą osobliwość niż 
1/x2. 

35. Trzeba obrobić ten nawias. 
36. Funkcja jest całkowalna. 

Koniec sprawy. 
37. Troszkę sobie ponawijajmy. 
38. Troszkę uogólnień, zaraz 

państwu powiem, w którą 
stronę. 

39. Fundamentalne twierdze-
nie: taka ważna rzecz, że aż 
strach. 

40. Możemy sobie zafundować 
małe twierdzenie - długie 
ale nieciężkie. 

41. Dowody bardzo łatwe sobie 
przebiegniemy. 

42. Obszar - to pojęcie dosyć 

Cytaty które czasem można 
usłyszeć podczas wykładu cz. 1 
 

pojemne. 
43. Definicja ważna dla dal-

szych inwestycji. 
44. Proszę tu podziwiać odwa-

gę takiego wielkiego ekspe-
rymentatora. 

45. Mieliśmy ambicje otrzymać 
y(x)=f(x). 

46. Cztery rodzaje miejsc ze-
rowych: atraktor, punkt od-
pychający i dwa niezdecy-
dowane uczuciowo. 

47. Oto temat dający luksus. 
48. Pauli myślał o stałej struk-

tury subtelnej około 3 razy 
więcej, niż o zasadzie wy-
kluczania Pauliego. 

49. Warunek brzegowy 
T(R)=0, czyli 6000K=0. 

50. Te wielkości zgadzają się z 
absurdalną dokładnością. 

51. Ten rachunek byłby dziw-
niejszy niż samo pytanie. 

52. Jakim cudem dwa różne ra-
chunki dają ten sam wynik? 

53. Większość z państwa bada-
ła ten problem, ale w nie-
zbyt prawidłowy sposób. 

54. To 'PRL' znaczy 'Physical 
Review Letters'! 

55. Jakby pan przeciął nożycz-
kami skwantowany stru-
mień magnetyczny, to na 
końcu byłby monopol Dira-
ca. 

56. Operator ma degeneracje 
niejako w genach. 

57. Jak te wektory tańcują ze 
sobą. 

58. Pomiary dzielimy na inklu-
zywne, ekskluzywne i o 
wyższym stopniu abstrak-
cji. 

59. Znamy stałą Hubble'a. Ona 
się zmienia. 

60. Wzięliśmy na ząb inną ga-
laktykę. 

61. Tu nie ma co rozumieć. Tu 
trzeba słuchać, co się mó-
wi! 

62. To może być osobliwe, ale 
nie może być za bardzo 
osobliwe. 

63. Próba odtworzenia jajka z 
jajecznicy. 

64. Tu się mówi szumnie: mo-
rze chaosu. 

65. Albert jest z jednej strony 
czysto geometryczny. 

66. Jaka będzie odległość mię-
dzy liczbami wylosowany-
mi losowo? 

67. Niemcy piszą Boltzmanna, 
Anglicy piszą Maxwella, 
my piszemy Maxwella - 
Boltzmanna, żeby się nie 
narażać recenzentom. 

68. Ten układ jest mało dziu-
rawy. 

69. Jedną ręką trzymał się szta-
chety, drugą krzyczał: "Nie-
stety, niestety!". 

70. To cały czas pluje nisko-
energetycznymi glonami. 

71. Ta eksponenta rąbie szereg 
w plus nieskończoności. 

72. Uprawiać mechanikę kwan-
tową pola Coulomba, to 
bardzo przyjemna zabawa. 

73. Nie wzięliśmy ślubu z tym 
całym zakichanym tenso-
rem pędu. 

74. Mogę państwa zapewnić, że 
mam bardziej uczone argu-
mentacje. 

75. Państwo znają już pojęcie 
liczby. Wiedzą państwo, co 
to jest liczba całkowita, 
ułamkowa, a niektórzy z 
państwa może nawet wie-
dzą, co to jest liczba rze-
czywista - ale tu upierałbym 
się, że to są bardzo mgliste 
wyobrażenia. 

76. Proszę państwa, więc to jest 
efekt mojej wariacji. 

77. A cóż to jest?!... No nie, 
zobaczymy, co tu się jesz-
cze da uratować. 

78. To też musi pan do bigosu 
wkroić, a na koniec dodać 
starego wina. 

79. W ramach propagandy trze-
ba i to pokazać. 

80. To jest dużo dziur połączo-
nych metalem. 

81.  


