
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gagagagaZZZZiiiiEEEEtatatata 
Gazetka Studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG 

 

Nr 24, czerwiec 2005 

Tytułem wstępu... 
 

Zbliżają się wakacje – czas intensywnej pracy, nauki 
(sic!) & wypoczynku. Jeszcze zostało tylko kilka(naście) 
przedmiotów do zaliczenia, pożegnalna wizyta u poszcze-
gólnych wykładowców po wpisy do indeksu (same 5,5 jak 
mniemam ;-) ) i można się pakować. Góry, Mazury, Puszcza 
Kampinoska, Centrala Firmy X w Wa-wie – co kto lubi, lub 
co komu pisane. A po wakacjach (ale w październiku, nie 
wcześniej) widzimy się tradycyjnie na naszym kochanym 
wydziale. Już widzę te megabajty maili, w których opisujecie 
co robiliście, co polecacie, co było do bani <buja w obło-
kach>.  
WAŻNA INFORMACJA: z powodu zalewu spamu róż-

nej maści jestem zmuszony do porzucenia dotychczasowego 
adresu mailowego gazieta@wp.pl i przeniesienia się na 
gazieta@o2.pl. Pod tym adresem czekam na wszystkie 
Wasze maile – możecie sami coś napisać, możecie też za-
proponować jakiś temat – co Was interesuje, o czym chcie-
libyście czytać na łamach naszego pisma.  

Jeszcze kilka słów o zawartości numeru, który właśnie 
dzierżycie przed sobą. Zacznijmy od obowiązkowej wizyty 
na stronie czwartej, którą zamieszkuje ekskluzywny (trudne 
słowo) wywiad z Nowym Dziekanem – profesorem Piotrem 
Dominiakiem. W tym wydaniu również kilka stałych punk-

W tym numerze...     
 

ESTIEM .................................................2 

Z czym nam się kojarzy wiosna, czyli parę słów o przy-

szłości przeciętnego absolwenta WZiE ...................2 

gaZiEta rekrutuje!......................................2 

Abecadło przedmiotów ...................................3 

Wywiad z osobistością ..................................4 

Power w płynie .........................................5 

KAROLE 2005 rozstrzygnięte!!! ..........................5 

Sport na WZiE ..........................................6 

Humorki ................................................7 

 

  

 
 

Wywiad z dr hab. Piotrem Dominiakiem, prof. nadzw. 
PG, wybranym 20 kwietnia 2005 r. dziekanem Wydziału 

Zarządzania i Ekonomii w kadencji 2005-2008   
Czytaj na str. 4. 

A może na Morze?  
 

Poszukuję śmiałków na 2-tygodniowy, studencki 

rejs wakacyjny po Morzu Bałtyckim. W planach 

odkrywanie zakamarków cieśnin duńskich 

(Wielki Bełt, Sund), Kopenhaga oraz krótkie 

odwiedziny Szwedów. 

 

Termin: 10-24 wrzesień  
Honorowy patronat nad  

rejsem objął dziekan WZiE. 

 

Szczegółowe info o rejsie: 

http://www.sternik.org/rejs/ 

Zgłoszenia poprzez stronę  
lub mailem: pawel@tiu.pl  

 

Ahoj! 
 
Pozdrawiam, 

Paweł Ołowski 

tów: Abecadło przedmiotów w wykonaniu niezrównanego 
CzAda, Sport na WZiE autorstwa Arlety i kolejny artykuł po-
pełniony przez Alicję Majewską. 

Pojawił się też ciekawy tekst o znanych i lubianych „do-
palaczach” w płynie. Tych bezalkoholowych. Zaserwowała 
nam go Martini, ale tam naprawdę nie ma słowa o procen-
tach – zresztą przeczytajcie sami – str. 5 i połówka 6. Małe 
conieco nt. Karoli również na str. 5. 

Grupa lokalna ESTIEM zaprasza wszystkich chętnych – 
mała prezentacja organizacji na str. 2. Całości dopełnia por-
cja humoru, w roli głównej - wykładowcy, którzy (być może 
nieświadomie) stosują się do zamysłu J. Słowackiego:  

Chodzi mi o to, aby język giętki 
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa. 

 
I w ten sposób dotarliśmy do końca początku (czyt. 

wstępu), czyli czas się pożegnać. Mam na zakończenie 3 
prośby, druga ważniejsza od pierwszej, a trzecia od nich 
obydwu:  
1. Czytajcie gaZiEtę. 
2. Piszcie do gaZiEty – to nic nie kosztuje i nie boli. 
3. Bawcie się na wakacjach nie gorzej niż podczas zajęć 

na uczelni i wracajcie cali i zdrowi. 
 
Do poczytania na jesieni! 

Karol 
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Przedstawiamy Wam ko-
lejną możliwość zaistnie-
nia w społeczności uczel-
ni! Jeśli jeszcze nie nale-
żysz do żadnej organiza-
cji, ani kółka naukowego, 
tym bardziej powinieneś 
sprawdzić, czym zajmuje 
się ESTIEM, być może 
tam znajdziesz coś dla 
siebie!! gaZiEta posta-
nowiła bliżej się im 
przyjrzeć, a w tym nu-
merze prezentujemy re-
zultaty naszych poszuki-
wań.  
 

Działalność studencka w mo-

dzie. 

Na naszej uczelni coraz więk-
szym zainteresowaniem cieszą 
się koła i organizacje studenc-
kie, świadczy o tym chociażby 

tegoroczna F.O.K.A, która po-

zwoliła na prezentację wielu ta-

kim organizacjom, a także wy-

wołała duże zainteresowanie 

wśród studentów. Niewątpliwie 

jest to dobry sposób na zdobycie 

doświadczenia, poznania cieka-

wych ludzi. Działalność taka mo-

że początkowo zastąpić klasycz-

ną formę praktyki, przygotowuje 

do przyszłej pracy zawodowej – 

komentują studenci Wydziału 

Zarządzania. Prawdą jest, iż to 

właśnie wśród „przyszłych me-

nagerów” znajdziemy przedsta-

wicieli wielu organizacji PG.  

Jedną z takich organizacji jest 
European STudents of Indu-
strial Engineering and Mana-
genent, w szeregach której 
znajduje się wielu studentów 
naszego wydziału. 
 
Co to takiego?? 
ESTIEM to organizacja zrze-
szająca studentów uczelni 
technicznych kształcących się 
na kierunkach związanych z 
inżynierią i zarządzaniem w 
przemyśle (IEM - Industrial 
Engineering and Manage-
ment).  
 
Nieco historii!! 
Założona została w 1990 roku, 

posiada 62 lokalne przedstawi-

cielstwa w 22 krajach Europy, w 

sumie zrzesza ponad 40 tys. stu-

dentów. Angielski jest ich ofi-

cjalnym językiem.  

 
Trzeba mieć cel!? 
Głównym celem naszej działal-

ności jest „Jednoczenie i kształ-

cenie europejskich studentów in-

żynierii i zarządzania w przemy-

śle”.  

 
Miejsca spotkań!! 
Grupy Lokalne organizują w 

różnych krajach Europy konfe-

rencje, wykłady, warsztaty, spo-

tkania z przedstawicielami firm, 

turnieje decyzyjne (case-study) 

oraz lokalne imprezy integracyj-

ne. Daje to możliwość poszerza-

nia wiedzy i wymiany doświad-

czeń z zakresu IEM. Członkowie 

Grup Lokalnych odwiedzają się 
wzajemnie, aby dowiedzieć się 
czegoś o studiach w obcym im 

otoczeniu, poznać firmy i uczel-

nie w innym europejskim kraju. 

To wszystko powoduje, iż ES-

TIEM tworzy niezrównaną sieć 
łączącą ludzi z różnych kultur i o 

różnych doświadczeniach.  

 

Co interesującego oferują? ☺☺☺☺ 
ESTIEM oferuje studentom 

możliwość współpracy przy two-

rzeniu różnorodnych projektów. 

Niektóre z tych wydarzeń mają 
cel czysto towarzyski, inne zaś 
skupiają się na zagadnieniach 

naukowych i angażują do nich 

znane i renomowane firmy. ES-

TIEM prezentuje coroczne pro-

jekty o zasięgu ogólnoeuropej-

skim, jak i lokalne wydarzenia, 

które organizowane są przez 

Grupy Lokalne i prowadzone 

przez koordynatorów projektów. 

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

Jakie to projekty?? 
Największym sukcesem grupy 

ESTIEM jest praca przy organi-

zacji projektu TIMES. Jest to cy-

kliczna impreza, w której uczest-

niczący studenci walczą o tytuł 

'Najlepszego studenta inżynierii i 

zarządzania w przemyśle. Mają 
oni okazję wykazać się wiedzą 
zdobytą podczas studiów oraz 

umiejętnościami podejmowania 

szybkich decyzji i pracy zespo-

łowej. Uczestniczące drużyny 

mają do rozwiązania case’a przy-

gotowanego przez zaproszoną 
firmę, rozwiązanie winni zapre-

zentować przed jury w języku 

angielskim. Turniej ten umożli-
wia studentom pozyskanie do-

świadczenia w kluczowych ob-

szarach managerskiego fachu, 

pozyskanie praktyki w prestiżo-

wej firmie, jak również dobrą za-

bawę w miłej atmosferze. 

 
Kto może zostać członkiem 
grupy lokalnej ESTIEM?? 

Członkiem Organizacji może zo-

stać każdy student inżynierii i za-

rządzania w przemyśle lub kie-

runku pokrewnego, wykładanego 

na Politechnice Gdańskiej.  

 
Kontakt:  
www.estiem.zie.pg.gda.pl 

estiem.gdansk@wp.pl  

 

******************** 
Na wydziale działa wiele in-
teresujących organizacji, 
które naszym studentom 
mają mnóstwo do zaofero-
wania. Jeśli chcecie, aby inni 
dowiedzieli się o waszych 
poczynaniach i sukcesach -  
napiszcie do nas, a my w 
ciekawy sposób zaprezentu-
jemy Waszą działalność.  

Arleta 

Z czym nam się kojarzy 
wiosna, czyli parę słów 
o przyszłości przecięt-
nego absolwenta 
WZiE… 
 

Marzec, kwiecień, maj… Sło-

neczko świeci, ptaszki ćwierkają – 

WIOSNA! Można poobijać się na 

plaży, wypić zimne piwko na ław-

ce w parku, zrobić grilla – czego 

studentowi więcej do szczęścia 

potrzeba?  

Pewnie większości z nas tak wła-

śnie kojarzą się pierwsze miesiące 

po długiej zimie. Istna sielanka, 

ale czy wiosna to aby na pewno 

tylko przyjemności?  

Myślę, że nikogo (a w szczegól-

ności studentów, dla których 

piękny okres edukacji akademic-

kiej nieuchronnie dobiega końca) 

nie zaskoczę, jak napiszę, że wła-

śnie te miesiące to najgorętszy 

okres, jeśli chodzi o rozglądanie 

się za możliwościami odbycia 

praktyk, stażu, wakacyjnej pra-

cy… No więc, czy się to komuś 
podoba, czy nie, trzeba czasem 

zrezygnować z miłego towarzy-

stwa na ławeczce albo imprezy na 

świeżym powietrzu, zasiąść dziel-

nie przed komputerem i naskrobać 
coś, co nasz potencjalny praco-

dawca mógłby uznać za godne 

„przyjrzenia się z bliska”.  

Taa, łatwo powiedzieć. Tylko ile 

można zachwycać się swoją osobą 
pisząc, jacy to jesteśmy mądrzy, 

bystrzy, doświadczeni i gotowi na 

podejmowanie nowych wyzwań. 
Przecież ci biedni ludzie z biur re-

krutacji i tak zdają sobie sprawę, 
że zamiast „zdobywać nową wie-

dzę” podczas wakacyjnych prak-

tyk, wolelibyśmy poleniuchować 
na Costa Brava…  

Niestety, jak wszystkie przyjem-

ności, zbijanie bąków na plaży tak 

samo z siebie do nikogo nie przyj-

dzie. No i czego potrzebujemy, 

żeby zafundować sobie takie 

PRAWDZIWE wakacje? Odpo-

wiedź jest prosta, bo jak nie wia-

domo, o co chodzi, to chodzi zwy-

kle o … Myślę, że tego zdania nie 

muszę dokańczać. I tu rodzi się 
pytanie – skąd wziąć pieniążki na 

takie chwile luksusu i przyjemno-

ści? Można oczywiście kombino-

wać i robić przekręty, o których 

niektórym nawet się nie śniło, tyl-

ko czy będziemy mieli pewność, 
że za którymś razem, zamiast na 

egzotycznym wybrzeżu Europy 

Południowej, nie wylądujemy w 

gustownym pasiaku za kratkami? 

Inna opcja (może nie tak popular-

na, jeśli spojrzeć na „grube ryby” 

z czołówki najbogatszych ludzi 

świata ;)) 

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 cze-

kają m. in. dział sportowy, humoru i rozrywki, wydarzeń ak-

tualnych, wywiadów i reportaży, kącik literacki oraz po-

święcony szerzej rozumianej sztuce i kulturze. Oczywiście, 

każdy może stworzyć swoją własną sekcję, którą będzie się 
opiekował. Nawet jeżeli nie czujesz się na siłach, aby rozpo-

cząć stałą współpracę możesz nadsyłać propozycje artyku-

łów i ogłoszeń. Zapraszamy grafików, fotografików oraz 

wszystkich 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. 
 

Redaktor Naczelny karol.blazewicz@o2.pl  
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Przedmioty  

od Ą do Ź 
Przewodnik 

alfabetyczny  

cz. XVIII 
 

 

 

No i nieźle się wrobiłem... 
 

Obiecałem poprzednim razem, 

że kolejny odcinek w całości 

poświęcę jednemu przedmio-

towi – podstawom zarządzania. 

Jednak parę dni temu minąłem 

się na wydziałowych schodach 

z Naczelnym. Tradycyjnie – jak 

co miesiąc – przeprosiłem, że 

spóźniam się z nadesłaniem 

materiału, że praca, że obo-

wiązki, że właśnie mamy Net-

Vision. Tu Naczelny okazał się 
nadzwyczaj wyrozumiały (wio-

sna zrobiła swoje?). Ale zaraz 

ta wyrozumiałość prysła. 

O co poszło? Że opisy przed-

miotów zbyt mocno związane 

są z charakteryzowaniem wy-

kładowców. 

 

Ja już skończyłem studia, więc 

wieloma obserwacjami dzielę 
się śmiało. Kto mi zabroni? 

Jednak wydziałowy Wielki Brat 

czuwa i pragnie, by go kocha-

no. By studenci pozbyli się 
uporu i arogancji, które nie po-

zwalają im przytulić się do mi-

łującej piersi (niemal dokładnie 

cytując ostatni akapit „Roku 

1984”) Wydziału. Wydziału, 

który na ukazywanie się „ga-

ZiEty” pozwala. Na razie. 

 

Mając to na uwadze zgodnie 

ustaliliśmy – tak to można ład-

nie ująć – że może bardziej sku-

pię się na opisie merytorycz-

nym wykładanego materiału niż 
samego nauczyciela. Po co co 

miesiąc skrobać sprostowania 

albo okrajać przewodnik z 

przedmiotów (widział kto w 

„gaZiEcie”, całkiem trafny, 

opis Niemiec współczesnych?)? 

Mówię: „Dobrze. Od dziś od-

dzielam ludzi od przedmiotów”.  

No i siadam sobie do kolejnego 

odcinka z mocnym postano-

wieniem, że tym razem obędzie 

się już bez osobistych wycie-

czek. I co mam w grafiku? Pod-

stawy zarządzania. 

Kto miał, ten zrozumie: nieźle 

się wrobiłem... 

 

 

P 
 
Podstawy zarządzania 
Chyba łatwiej tworzyć eseje o 

„Panu Tadeuszu” nie przywołu-

jąc ani razu imienia tytułowego 

bohatera niż pisać o podsta-

wach zarządzania tak, by ani 

razu nie odnieść się do wielo-

letniego wykładowcy tego 

przedmiotu. Dziś dodatkowo 

komplikuje sprawę nieznany mi 

status przedmiotu w momencie, 

gdy osoba, której nazwiska nie 

wymienię, została „zachęcona” 

do „odpoczynku” od wysiłku 

dydaktycznego. 

 
Pod względem materiału pod-

stawy zarządzania spełniają tro-

chę rolę scyzoryka szwajcar-

skiego. Można znaleźć tu, w 

dozach pigułkowych, wiedzę z 

obszarów porozrzucanych po 

innych przedmiotach. Jeszcze 

przed osobnym prawem gospo-

darczym mamy omówienie ro-

dzajów spółek – kto wcześniej 

odróżniał spółki cywilne, jaw-

ne, komandytowe, 

z ograniczoną odpowiedzialno-

ścią i akcyjne? Mamy, nawet 

wcześniej, definicję firmy. A 

nawet kilka definicji. Są struk-

tury organizacyjne. Jest 

o prywatyzacji i związkach za-

wodowych (ale to raczej śliski 

grunt). Jest o podatkach. Jest 

o obiegu pieniądza i informacji 

(sławetny „ślimak”) w firmie. 

 
Ten „ślimak” był zawsze zapo-

wiadanym elementem obo-

wiązkowym na egzaminie pi-

semnym. Na moim roku rów-

nież. Pamiętam, jak po oddaniu 

prac dwóch kolegów zaczęło 

wymieniać wrażenia: 

- Ty, ale pytania o „ślimaka” 

nie było! 

- Jak to nie było!? Pytanie 18. 

- No co ty?! 

- „Narysuj obieg informacji w 

firmie”. 

- To jest „ślimak”???!!! 

Kolega, jak się okazało, wykuł 

skomplikowany rysunek na bla-

chę, ale zapomniał się nauczyć, 
co on tak naprawdę przedsta-

wia. 

 
Poza egzaminami pisemnymi, 

przewidziane było też – jako 

drugi etap – zaliczenie ustne. 

Ciekawa była metoda doboru 

do tej tury i kryjące się za nią 
podejście wykładowcy, którego 

nazwiska konsekwentnie będę 
unikał. Egzamin ustny nie był 

bowiem „deską ratunkową” dla 

stojących na skraju „trói” i 

„dwói”, ale dla studentów „do-

(ciąg dalszy na stronie 3.) 

(ciag dalszy ze str. 2) 

to sumienna, ciężka praca w firmie, 

która będzie gotowa materialnie wy-

nagrodzić nasze poświęcenie i wy-

siłki…  

„Sumienna”, „ciężka, „poświęcenie” 

– cóż, może nie brzmi to najlepiej, 

ale załóżmy, że takiego właśnie wy-

boru kariery zawodowej dokonali-

śmy. Decyzja podjęta, pierwszy krok 

za nami ☺. Czas zacząć prawdziwą 
zabawę! 
Etap drugi – realizacja. No i zaczy-

nają się schody… Bo jak, przy obec-

nej sytuacji na rynku, znaleźć posa-

dę, która nie tylko umożliwi nam ży-

cie w godziwych warunkach, ale bę-
dzie też choć trochę pasjonująca?  

STOP! Czyżby brak wiary we wła-

sne możliwości?! Pewnie właśnie 

dlatego ten etap uznać można za klu-

czowy i pewnie również dlatego w 

tym miejscu, część potencjalnych 

znanych i cenionych menedżerów 

decyduje się na ciepłą posadkę w za-

pyziałym biurze z pensją, która nie 

wystarczy nawet na weekend na 

działce, a co dopiero mówić o piasz-

czystej plaży daleko od domu… 

No więc, Panie i Panowie, przyszli 

Prezesi, Dyrektorzy, Biznesmeni, 

apeluję do Was - nie dajcie się zdys-

kwalifikować zaraz na starcie! Po-

trzeba trochę samozaparcia, czasem 

wyrzeczeń, ale zobaczycie, że gdy za 

10 lat spotkacie tych urzędasów, któ-

rzy poddali się twierdząc, że na 

wielką karierę nie mają szans, a wa-

kacje, zamiast na praktykach, wolą 
spędzać bimbając (przy odrobinie 

szczęścia) przez 3 miesiące i mar-

twiąc się jedynie o osiągnięcie rów-

nomiernej opalenizny w perfekcyj-

nym odcieniu, będziecie pewni, że 

wybór był słuszny. 

Jeśli wciąż to czytacie, to zakładam, 

że choć troszkę zgadzacie się z moim 

punktem widzenia (bo grupa księ-
gowych w kolorze hebanu już się z 

pewnością obraziła ;)), więc myślę, 
że możemy przejść do etapu 3 – zna-

lezienie pracy moich marzeń. 
Przyznaje, że nie jest to łatwe, ale 

właśnie dlatego powinniśmy wyko-

rzystać okres studiów na udział w 

szkoleniach i praktykach z różnorod-

nych dziedzin, które z całą pewno-

ścią pomogą w określeniu czym w 

przyszłości chcielibyśmy się zająć, a 

co nas nudzi, męczy i nad czym ab-

solutnie nie mamy ochoty spędzać 
reszty życia.  

A kiedy już wiecie, czego chcecie, 

do spełnienia marzeń tylko krok!* 
 

Z życzeniami wytrwałości i samo-
zaparcia, 
Alicja Majewska, IV rok ZiE 
 

* W idealistycznej wizji tego świata 

oczywiście ;). Co nie znaczy jednak, 

że jest to niemożliwe, ale to już te-

mat na kolejny artykuł… 

brych” (ocena 4,5 i więcej 

z pisemnego). Prowadzący (na-

zwisko znane redakcji) miał 

bowiem ochotę spotkać się z 

tymi, którzy coś umieją. W ży-

ciu jest to dosyć zrozumiała za-

sada (kto chce tracić czas dla 

„wybitnych inaczej”?), ale dla-

czego karać dodatkowym eg-

zaminem tych, którzy wyrwali 

sobie z imprezowego życiorysu 

aż dwie noce i złożyli je na oł-

tarzu ZZZ?! Wszak już zakuli i 

zdali. A teraz jeszcze nie mogą 
zapomnieć, bo czeka ustny!!! 

Niektórzy, taktycznie, przed 

oddaniem pracy pisemnej, obli-

czali prawdopodobną liczbę 
punktów po czym, jeśli łapali 

się na coś więcej niż 4,0, kreśli-
li odpowiedzi, byle zejść poni-

żej stanu alarmowego. Nie po-

tępiajmy ich braku wyobraźni, 

ale też nie pochwalajmy zanad-

to przezorności. 

 

Widziałem kilka obrazów zaty-

tułowanych „Sąd Ostateczny”. 

Michał Anioł, Hans Memling, 

Hieronim Bosh. Znane z repro-

dukcji lub widziane zamknięte 

bezpiecznie w gablocie lęki, ale 

i nadzieje spotkania z Kresem. 

Dopiero stojąc przed gabine-

tem-„czyśćcem” egzaminatora-

„sędziego” mogłem uczestni-

czyć w – wybaczcie prymityw-

ny oksymoron – prawdziwej 

namiastce oddzielenia „zba-

wionych” od „potępionych”. 

Jedni miażdżeni byli słowem, 

inni zwycięsko uchodzili przed 

nadlatującym Stonerem (wy-

tłumaczenie dla nie korzystają-
cych z podręczników: autor 

książki do nauki zarządzania, 

650 stron, TWARDA oprawa). 

Mało kogo stać w takiej chwili 

na lingwistyczne spostrzeżenie, 

że właśnie próbowano ich 

„ukamienować”. 

 

Po kilku latach, jakie dzielą 
mnie od tamtych zajęć, sam się 
dziwię, że o ile formę wspomi-

nam jak najgorzej, to treści 

przekazane na wykładach wy-

dają się, przesączone przez sito 

później zdobytej wiedzy i – 

przesadnie nazywając swoje 

błędy – doświadczenia, praw-

dziwe i przydatne. Chodź sam 

początkowo mówiłem o tych 

treściach z pogardą: „frydeli-

zmy”. 

 

CzAd 
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padku. Dlatego, że te studia 

przygotowały nas do tego – w 

mniejszym stopniu do praktyki 

gospodarczej, w większym wła-

śnie do takiej pracy akademic-

kiej. Wydawało mi się kiedyś, 
że to bardzo fajnie, że skoro 

mnie ktoś męczył, przez parę lat 

na egzaminach, to teraz ja będę 
mógł się odpłacić tym samym. 

Ale mówiąc poważnie, po pro-

stu to była rzeczywiście natu-

ralna decyzja. Natomiast zupeł-

ny przypadek sprawił, że trafi-

łem na Politechnikę Gdańską, 
ponieważ zdecydowaliśmy się z 

żoną przyjechać do Gdańska 

zupełnie bez żadnego przygo-

towania i tak, jak to się ładnie 

mówi „w ciemno”. Ona skoń-
czyła studia we Wrocławiu, ja w 

Warszawie i szukaliśmy pracy. 

Szukałem pracy i na uniwersy-

tecie, ale zupełnie przypadkowo 

dowiedziałem się, że jest kate-

dra ekonomii na PG. Dosyć 
szybko zostałem zaakceptowany 

i już tu zostałem. 
 

Pytanie ze spraw troszkę bar-

dziej bieżących: Co Pana skło-

niło, do tego, że startował Pan 

w wyborach na dziekana? Czy 

bycie dziekanem, to było zaję-

cie, które bardzo Panu odpo-

wiadało, czy może nie podobał 

się panu obecny wizerunek 

uczelni i postanowił go Pan 

osobiście zmienić? 
 To była dla mnie trudna de-

cyzja. Do ostatniej chwili waha-

łem się bardzo mocno i mimo że 

koleżanki i koledzy namawiali 

mnie, odmawiałem. Dlaczego 

się zdecydowałem? Dlatego, że 

wydawało mi się, że wydział 

potrzebuje pewnej kontynuacji i 

jednocześnie zmian, na które, 

jak sądzę, miałem jakiś pomysł. 

Natomiast na pewno z więk-

szym entuzjazmem startowałem 

po raz pierwszy, kiedy wydział 

się tworzył, pewnie dlatego, że 

byłem nieświadomy tego co 

mnie i wszystkich innych czeka. 

Ta decyzja teraz była na pewno 

dużo trudniejsza, ponieważ 
wiem, że okres najbliższy, przed 

którym stoimy, nie będzie okre-

sem łatwym dla wydziału, cho-

ciaż może być okresem bardzo 

dobrym. 

Wywiad z dr hab. Piotrem 
Dominiakiem, prof. 
nadzw. PG, wybranym 20 
kwietnia 2005 r. dzieka-
nem Wydziału Zarządza-
nia i Ekonomii w kadencji 
2005-2008  

 
Zacznijmy może od przeszłości. 

Dlaczego zdecydował się Pan 

studiować ekonomię? Czy to 

była pasja od dziecka, czy po 

prostu „tak wyszło”? 
 Nie, to nie była pasja od 

dziecka. Wtedy ekonomia nie 

była modnym kierunkiem. Wła-

ściwie  chciałem studiować 
chemię na Politechnice War-

szawskiej. W ostatniej chwili 

coś mi przyszło do głowy, bo 

znalazłem jakąś książkę ekono-

miczną, okazało się, że o eko-

nomii nic nie wiem i postanowi-

łem, w związku z tym, czegoś 
się więcej dowiedzieć. To była 

decyzja dosyć zaskakująca 

wszystkich i mnie również. I w 

ostatniej chwili zmieniłem Poli-

technikę na Uniwersytet. 

 
Czy na uniwersytecie był Pan 

aktywnym studentem, czy dzia-

łał Pan w organizacjach,  stu-

denckich, brał czynny udział w 

życiu uczelni? 
 Tak. Działałem w różnych 

organizacjach. To były takie 

ciekawe czasy, bo studiowałem 

na przełomie lat 60-tych i 70-

tych, także  przeżyłem na uni-

wersytecie wydarzenia marcowe 

1968 roku. Zetknąłem się wów-

czas z wieloma ludźmi, dzisiaj 

znanym z różnych sfer działal-

ności publicznej. Był to bardzo 

interesujący okres. 

 
Co sprawiło, że postanowił Pan 

zostać na uczelni i kontynu-

ować karierę naukową? 
 Decyzja o pracy na uczelni 

była dosyć naturalna dlatego, że 

studiowałem teorię ekonomii i 

wiele z  moich koleżanek i ko-

legów, z którymi kończyliśmy 

studia zostawało na uczelni, czy 

to na naszym macierzystym 

Uniwersytecie Warszawskim, 

czy też szło na inne uczelnie, 

tak jak to było w moim przy-

Czy my, jako studenci możemy 

się spodziewać, jakichś rady-

kalnych zmian, czy nowości w 

związku z objęciem przez Pana 

stanowiska dziekana? 
 Radykalnych zmian pewnie 

nie będzie, ponieważ obaj pro-

dziekani, którzy odpowiadają za 

sprawy studenckie będą również 
pracowali ze mną. Natomiast, 

oczywiście, jakieś zmiany będą. 
Z resztą chyba nie dlatego, że ja 

zostałem dziekanem, każdy kto 

byłby na moim miejscu musiał-

by te ruchy wykonać.  
 Będą pewne zmiany m.in. 

polegające na tym, że wprowa-

dzimy najpierw specjalność, a 

potem być może jeden cały ciąg 

studiów od pierwszego roku w 

języku angielskim. I to jest coś 
co względnie szybko – choć 
oczywiście nie od października 

– będziemy realizować. 
 Pewnie będą jakieś zmiany 

w specjalnościach, wynikające 

bardziej z ograniczeń finanso-

wych, niż z kwestii czysto me-

rytorycznych. Ale myślę, że te-

go nie powinniście odczuć w 

sposób dotkliwy. 

 Chcielibyśmy rozszerzyć 
współpracę międzynarodową. I 

tutaj na to będę kładł duży na-

cisk,  żeby można było wymia-

nę studentów prowadzić rze-

czywiście w zakresie szerszym 

niż do tej pory. Odkąd jesteśmy 

członkiem Unii Europejskiej 

mamy możliwość przeprowa-

dzenia programów faktycznej 

wymiany, nie tylko jednostron-

nego wysyłania Polaków, czyli 

tylu studentów, ilu wyślemy, ty-

lu musimy przyjąć. Więc musi-

my najpierw stworzyć warunki 

do tego, żeby studenci z innych 

krajów chcieli i mieli po co do 

nas przyjechać – i dlatego te 

studia i przedmioty w języku 

angielskim. I to jest szansa na 

to, że będziemy mogli wysyłać 
Was w ramach różnego typu 

programów międzynarodowych, 

czyli obustronnych umów, w 

większej liczbie niż do tej pory, 

za granicę, co uważam za rzecz 

absolutnie konieczną. 
 Natomiast z mniej atrakcyj-

nych kwestii. Będę starał się na-

ciskać na moich kolegów pro-

dziekanów odpowiedzialnych za 

sprawy dydaktyczne, żeby zdy-

scyplinować proces dydaktycz-

ny. Przy tej liczbie studentów, 

która jest w tej chwili, takie 

bardzo liberalne podejście, jakie 

jest realizowane (przynajmniej 

w odczuciu moim i wielu na-

 

 

Wywiad z osobistością 
 

uczycieli) sprawia niesłychanie 

wiele problemów organizacyj-

nych i chyba nie służy dobrze 

jakości studiów. Oni mają 
miękkie serca, więc będę naci-

skał na nich, żeby jednak w spo-

sób bardziej konsekwentny 

trzymać się regulaminu studiów, 

co do organizacji sesji, łatwości 

przedłużania jej. Myślę, że tu 

znajdziemy jakieś sensowne 

wyjście. 

 I druga rzecz, usprawnić 
zdecydowanie proces dyplo-

mowania, tak żeby zapisywanie 

się na seminaria było szybsze, 

żeby się nie ciągnęło się miesią-
cami i żeby potencjalni promo-

torzy wiedzieli kogo prowadzą 
odpowiednio wcześniej, po to, 

by było więcej czasu na pracę 
nad dyplomami. 

 
Działa Pan w wielu organiza-

cjach, do tego praca dziekana 

jest dosyć zajmująca. Skąd u 

Pana tyle energii, czy znajduje 

pan jeszcze wolny czas? 
 Ja raczej należę do dosyć le-

niwych ludzi i nie do końca do-

brze zorganizowanych, w 

związku z tym, bardzo liczę na 

pomoc sekretariatu dziekanów i 

wielu innych osób. Te wszystkie 

działalności są takimi, które 

mnie interesują i nie zajmują mi 

tak bardzo dużo czasu, Każda z 

nich przynosi jakąś satysfakcję. 
Pewnie trzeba będzie ograni-

czyć tą aktywność pozauczel-

nianą w tych najbliższych la-

tach, no bo wszystkiego się nie 

da pogodzić. Funkcja dziekana 

jest jednak także funkcją biuro-

kratyczną polegającą na urzę-
dowaniu, a nie tylko na zarzą-
dzaniu. 

 Natomiast na pewno moją 
wadą jest to, że za rzadko mó-

wię „nie” i w związku z tym 

mam dużo roboty, ale doba ma 

24 godziny, więc trzeba coś 
wybierać.  
 Mam nadzieję, że na sport 

również się czas znajdzie, cho-

ciaż teraz mam go niewiele, bo 

bez tego sobie nie wyobrażam 

życia. To nie byłoby sensowne, 

gdyby człowiek cały czas sie-

dział za biurkiem, czy przy 

komputerze. 

 

Dziękuję bardzo za rozmowę i 

poświęcony czas. 
 

 

 

Wywiad przeprowadziła  

Martini 
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koncentrację, dzięki nim 

układ nerwowy działa spraw-

niej, działają pobudzająco – 

trzeba jednak wziąć pod uwa-

gę fakt, że zawartość witamin 

w napojach energetyzujących 

jest dość mała. 

Magnez – przydatny w walce 

ze stresem, uspokaja i pomaga 

w przetwarzaniu cukru na 

energię. 
Glukuronolakton – w nie-

wielkiej liczbie produktów 

występuje naturalnie, najwięk-

sze jego ilości znajdują się wi-

nie, wspomaga wydalanie z 

organizmów szkodliwych pro-

duktów przemiany materii. 

 

Ważne jest to, że skład-

niki potrzebują przeciętnie 

około pół godziny, żeby za-

częły działać i przynosiły po-

żądany efekt. Czyli, aby uzy-

skać maksymalne możliwości 

najlepiej wypić napój energe-

tyzujący 30 minut przed roz-

poczęciem wymagającego 

wysiłku zadania. Działanie 

wszystkich substancji jest 

dość krótkotrwałe a uczucie 

zmęczenia powraca. Opinia 

lekarzy na temat energizerów 

jest dosyć niejednoznaczna. 

Właściwie ani nie są „za” ani 

„przeciw”. Jedno jest pewne, 

nie można przesadzać. 
 

Dla kogo? Kto nie powi-
nien? 
 
 Picie napojów energetyzu-

jących od czasu do czasu, w 

sytuacjach wymagających in-

terwencji zastrzyku energii 

nie szkodzi zdrowiu. Trzeba 

jednak uważać żeby nie prze-

sadzić i nie spożywać więcej 

niż 400 mg kofeiny dziennie. 

Przedawkowanie może pro-

wadzić do kłopotów z koncen-

tracją (czyli uzyskamy od-

wrotny efekt do zamierzone-

go), bezsenności, nadpobu-

dliwości, albo wprost prze-

ciwnie - „przymulenia”. 

 Osoby cierpiące na aryt-

mię, anemię lub inne zaburze-

nia przewodnictwa sercowego 

powinny unikać kofeiny. Ta 

substancja pobudza też wy-

dzielanie soków żołądko-

wych, co może sprzyjać po-

wstawaniu wrzodów żołądka. 

Na dłuższą metę nie można 

oszukiwać organizmu - brak 

snu i racjonalnego odżywiania 

może znacząco odbić się na 

stanie naszego zdrowia. 

Na następnej stronie za-

mieściłam małe zestawienie 

kilku najłatwiej dostępnych na 

rynku napojów energetyzuja-

cych. 

z nią minerały, witaminy i 

węglowodany, w skutek tego 

następuje szybsze męczenie 

się. Pijąc wodę zmuszamy or-

ganizm do czerpania minera-

łów z komórek, natomiast so-

ki owocowe, przez to, że są 
gęstsze niż płyny ustrojowe 

muszą być najpierw rozcień-
czone, a dopiero potem 

wchłonięte do komórek. 

Energia zawarta w napojach 

izotonicznych pochodzi ze 

specjalnego zestawu węglo-

wodanów, a odpowiednie stę-
żenie oraz dodatek witamin i 

minerałów pozwalają na 

utrzymanie równowagi ener-

getycznej organizmu, nie ob-

ciążając go. Ważny jest jed-

nak fakt, że izotoniki nie po-

budzają. Takie działanie mają 
napoje energetyzujące. 
 

Co daje „kopa”? 
  

 Zastrzyk energii przydaje 

się na przykład podczas poko-

nywania długich tras samo-

chodem, w trakcie pracy umy-

słowej, przed wysiłkiem fi-

zycznym, czy egzaminem. 

Zadaniem napoju energetyzu-

jącego jest podniesienie i 

utrzymanie wysokiej aktyw-

ności psychoruchowej. Ma-

giczne nazwy składników 

niewiele mówią… Może tro-

chę prościej: 

 

Kofeina – działa pobudzająco 

na układ nerwowy, przyspie-

sza pracę serca i ciśnienie 

krwi, pobudza korę mózgową, 
usuwa uczucie zmęczenia, ale 

zwiększa stres; przeciętna jej 

dawka w napoju energetyzu-

jącym odpowiada filiżance 

kawy. 

Tauryna – zmniejsza wydzie-

lanie serotoniny (tzw. hormo-

nu dobrego humoru), działa 

uspokajająco i stabilizuje my-

śli, powoduje, że organizm 

mniej odczuwa zmęczenie; to 

środek dość tajemniczy, gdyż 
dokładne jego działanie nie 

jest znane; wiadomo jednak, 

że jej niedobór jest szkodliwy. 

Cukier – dodaje energii i po-

prawia nastrój. Reakcją orga-

nizmu na cukier jest wypusz-

czanie insuliny, która reduku-

je jego poziom we krwi, jed-

nocześnie obniżając energię. 
W rezultacie negatywny efekt 

przewyższa ten pozytywny. 

Witaminy z grupy B – uła-

twiają przemianę węglowoda-

nów, poprawiają pamięć i 

Kolokwium jutro, albo 
jeszcze „lepiej” – egza-
min…. Robi się coraz póź-
niej, a materiału do opano-
wania nie ubywa. I cóż po-
cząć w takiej chwili? Oczęta 
same się zamykają i spać się 
chce coraz bardziej. A zali-
czyć trzeba. Ech, przydałby 
się porządny kopniak ener-
gii. Na ratunek od wieków 
przybywała tradycyjna ka-
wa, choć ostatnimi czasy, 
coraz częściej w takich sytu-
acjach wielu z nas sięga po 
napoje energetyzujące. 
 

Na polskim rynku pojawi-

ły się stosunkowo niedawno. 

Niemalże w każdym sklepie 

bez problemu możemy je na-

być. Jednak każdy, kto spró-

bował, używa lub ma zamiar 

sięgnąć po tzw. energizer, 

musi zdawać sobie sprawę, że 

na rynku jest mnóstwo tego 

typu produktów, których 

funkcje różnią się od siebie. 

 
Energy drinki, izotoniki, 
napoje regeneracyjne - ja-
kaś różnica? 
 
 Napoje energetyzujące za-

liczane są do tzw. żywności 

funkcjonalnej, czyli takiej, 

której skład został skomple-

towany i zmodyfikowany, a 

poza swoim działaniem od-

żywczym wywiera na orga-

nizm człowieka wpływ fizjo-

logiczny lub psychologiczny. 

Napoje funkcjonalne możemy 

podzielić na cztery podsta-

wowe grupy: izotoniczne, 

energizujące, redukcyjne 

(czyli odchudzające) oraz re-

generacyjne. Potencjalnemu 

klientowi trudno jest odróżnić 
jedno od drugiego, zwłaszcza, 

że kampanie reklamowe nie 

skupiają się na podaniu 

wszystkich informacji lecz, 

przede wszystkim, na wy-

chwalaniu zalet produktu. 

I skąd „przeciętny Kowal-

ski” stojąc w sklepie przed 

półką pełną cudownych napo-

jów ma wiedzieć, który z nich 

jest najlepszy do zaspokojenia 

jego potrzeb? Otóż różnic jest 

kilka. Napoje izotoniczne (ta-

kie jak Isostar, Powerade, 

Olimp Izo Plus, Power Sport) 

nie zawierają kofeiny, są 
przeznaczone dla osób obcią-
żonych dużym wysiłkiem fi-

zycznym. W trakcie inten-

sywnych ćwiczeń organizm 

traci duże ilości wody, a wraz 

KAROLE 2005 roz-

strzygnięte!!! 

Tegoroczna Gala rozdania nagród w kon-

kursie KAROLE 2005 obyła się 13 maja w 

Auli Politechniki Gdańskiej. Organizato-

rzy tradycyjnie nie zawiedli, a licznie 

zgromadzeni goście, którzy po oficjalnej 

części udali się do klubu Cristal na mniej 

oficjalny bankiet nie kryli zadowolenia. 

Najważniejszymi uczestnikami tego wie-

czoru byli oczywiście sami zwycięzcy w 

poszczególnych kategoriach.     

Organizacja przygotowania produkcji: 
Projekt wprowadzenia nowego produktu - 

gitary elektrycznej z przetwornikiem midi 

w firmie Mayones s.c.: Urszula Cieślak i 

Łukasz Czerwiński. 

Biznesplan: Projekt uruchomienia linii 

produkcyjnej serów twarogowych w OSM 

Piątnica: Bukowski Bartosz, Dobrzycka 

Magdalena i Kaszubowska Anna. 

Plan marketingowy: Wprowadzenie no-

wego produktu w firmie Allcon S.A. - 

usługa w formule Generalnej Realizacji 

Inwestycji, dotycząca budynków miesz-

kalnych jednorodzinnych: Alicja Stasiak i 

Piotr Głombiowski. 

Badania marketingowe: Raport z testo-

wania koncepcji pilota USB do komputera 

metodą ankietową: Aleksandra Bogalecka i 

Walerian Majewski. 

Zarządzanie przedsięwzięciami z wyko-
rzystaniem MS Project: Wdrożenie no-

wego wyrobu – biurka komputerowego - w 

Meblarskiej Spółdzielni Pracy 'Dąb' Lucy-

na Błańska, Magdalena Bratko, Marta Go-

ściniak. 

Konkurs umożliwia wykazanie się umie-

jętnościami zastosowania wiedzy zdobytej 

w trakcie studiowania w rozwiązywaniu 

realnych zagadnień w firmach. Praktyczne 

podejście do rozwiązywania problemów, 

charakterystyczne dla studentów Politech-

niki i zarazem unikalne w środowisku aka-

demickim, jest bardzo cenione przez firmy. 

Z tego powodu wiele z nich współpracuje i 

wspiera ideę konkursu, upatrując w KA-

ROLACH szansę na pozyskanie uzdolnio-

nych ambitnych, młodych ludzi. Jest wśród 

nich między innymi firma Pricewaterhou-

seCoopers - jedna z największych firm 

consultingowych na świecie i coroczny Pa-

tron Generalny konkursu.  

KAROLE są także ogromnym wyzwaniem 

organizacyjnym i jako takie dają szanse na 

zdobycie unikalnego doświadczenia przez 

tych studentów, którzy chcą spróbować 
swoich sił przy organizacji tego złożonego 

przedsięwzięcia. Zaangażowanie studen-

tów przy organizacji konkursu i profesjo-

nalizm działań sprawiły, że na stałe wpisał 

się on w kalendarz trójmiejskich imprez 

środowisk gospodarczo - naukowych. 

Ukoronowaniem całego przedsięwzięcia 

jest Wielki Finał, na którym następuje 

ogłoszenie wyników i rozdanie cennych 

nagród.  

Gratulujemy zwycięzcom 

i do zobaczenia za rok!!! 
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SREBRNA TRÓJKA  
POLITECHNIKI  
GDAŃSKIEJ!! 
 

28 kwietnia w hali widowiskowo 

– sportowej AWFiS Gdańsk od-

bywały się V-te Mistrzostwa 

Szkół Wyższych w Aerobiku 

Sportowym. Kto miał okazję po-

dziwiać zmagania zawodników, 

ten poświadczy, iż stały one na 

bardzo wysokim poziomie do te-

go profesjonalna oprawa, w 

przerwach specjalne pokazy go-

ści z Ukrainy, a na koniec 

wspólny aerobik zawodników i 

kibiców. 

W zmaganiach uczestniczyło 26 

uczelni z całej Polski, rywaliza-

cja rozgrywana była w czterech 

konkurencjach: trójek (23), par 

(12), zawodniczek i zawodników 

indywidualnie (37). Mistrzostwa 

miały emocjonujący i zacięty 

przebieg, dzięki silnej konkuren-

cji, tym bardziej cieszymy się, że 

ekipy z Gdańska zaprezentowały 

się tak dobrze. W klasyfikacji 

końcowej I miejsce AWFiS 

Gdańsk, III miejsce AM Gdańsk 

i VI miejsce dla Politechniki 

Gdańskiej. Na specjalną uwagę 
zasługuje nasza wyśmienita trój-

ka Pań: Agnieszka Polewicz, 

Elżbieta Pankau i Ewa Liżeńska, 

które dzięki swojej ciężkiej pra-

cy i wielomiesięcznym, wyczer-

pującym treningom uplasowały 

się na II miejscu. Serdecznie gra-

tulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów na kolejnych Mistrzo-

stwach już za dwa lata.  

 

 
KOSZYKARSKI WEEK-

END W SZCZECINIE 
 

Piękna, słoneczna pogoda, dobra 

organizacja i przede wszystkim 

wiele wyczerpujących, emocjo-

nujących meczy, których wyniki 

rozstrzygały się w ostatnich se-

kundach. Tak w skrócie przebie-

gały majowe Mistrzostwa Polski 

Wyższych Szkół Technicznych 

w koszykówce pań, na których 

nie zabrakło oczywiście silnej 

reprezentacji Politechniki Gdań-
skiej.  

Mistrzostwa rozpoczęły się w 

sobotę tj. 30 kwietnia i trwały do 

poniedziałku w tym czasie nasze 

reprezentantki rozegrały pięć 
meczy: 3 wygrane i 2 przegrane, 

co zapewniło im V – te miejsce 

w ogólnej klasyfikacji. Do 

szczęścia zabrakło jednego zwy-

cięstwa, a konkretniej trzech 

punktów, ponieważ tyloma war-

szawska Politechnika pokonała 

PG w meczu o wejście do pierw-

szej czwórki. Mecz stał na bar-

dzo wysokim poziomie i do 

ostatniej minuty na tablicy wy-

ników widniał remis, ale niestety 

gdańszczanki musiały ostatecz-

nie uznać wyższość reprezentan-

tek stolicy. Jednak już następne-

go dnia, w meczu o V – te miej-

sce nasze panie mimo dobrej 

obrony i skuteczności rywalek 

pokonały Kraków 57 – 52. Ko-

szykarki powróciły ze Szczecina 

bardzo zadowolone, a szczegól-

ne podziękowania składają na 

ręce osoby, bez której wyjazd 

nie mógłby się odbyć – swojej 

trenerki mgr Gabrieli Meyer – 

Gwizdała. Trenerka poza cen-

nymi wskazówkami na boisku, 

służyła niezawodnie pomocą 
przez cały pobyt.  

Wydział Zarządzania i Ekonomii 

reprezentowały: Agnieszka (I 

rok), Irena Kozieł (I rok), Arleta 

Zalewska (II rok). 

 
 

Arleta  

::Nazwa 
Cena w zł. za 
opakowanie 

Pojemność/ 
szt. w opak. 

Skład (najważniejsze składniki) Uwagi 

Red Bull 6,20 
Puszka, butel-

ka 250 ml 

Tauryna 100 mg, glukuronolakton 600 mg, kofeina 80 mg, wit. PP, 

B6, B12, kwas pantotenowy, sacharoza 21,5 g, glukoza 5,25 g 

Wersja „sugarfree” bez 

cukru nie zawiera sacha-

rozy i glukozy. 

R20+ 4,10 Puszka 250 ml 
Węglowodany 11,5g, ryboflawina, wit. PP, B6, B12, kwas panto-

tenowy  

Wzbogacony o żeń-szeń 
i wyciąg z guarany. 

Olimp 
Techno 
Power 

3,00 
Puszka, butel-

ka 250 ml 

Tauryna 850  mg, L-karnityna 100 mg, kofeina 80,0 mg, wit. B1, 

B6 , B12, C, kwas pantotenowy, niacyna, biotyna 

Dostępny w 2 smakach: 

wiśniowym i gazowa-

nym. 

Extreme 
SPEED 

2,70 Puszka 250 ml 
Tauryna 1000 mg, kofeina 80 mg, wit. PP, B6, B12, kwas pantote-

nowy, sacharoza 21,5 g, glukoza 5,25 g 
 

Pegassus 4,90 
Tabletki musu-

jące 7 szt. 

Tauryna 8,55 mg, L-karnityna 100 mg, Kofeina 80 mg, wit. B1, 

B2, B6 , B12, C, E, kwas pantotenowy , niacyna, biotyna, węglo-

wodany 

0,70 zł za 1 dawkę 

XL 4,30 Puszka 250 ml 
Węglowodany 11,4 mg, tauryna 400 mg, wit. B1, B6 , B12, C, 

kwas pantotenowy 
 

Burn 5,50 Puszka 250 ml Węglowodany 11,59 mg, kofeina 30 mg, ryboflawina 5,69 mg Zawiera guaranę 

Kruger 
Activ 

6,80 
Tabletki musu-

jące 20 szt. 

Wit. B1, B6 , B12, C, kwas pantotenowy, magnez, tauryna, kofeina 

i L-karnityna 

1 tabletka zapewnia w 

100% realizację dzien-

nego zalecanego zapo-

trzebowania na wit. z 

grupy B i witaminę C 

oraz w 30% na magnez. 

Plusssz 
Active 

15,80 
Tabletki musu-

jące 20 szt. 

Kofeina 60 mg, L-karnityna 50 mg, magnez 20 mg, wit. C, B1, B2, 

B3, B5, B6, B12 
 

Zdrovit 
Acitive 

13,00 
Tabletki musu-

jące 20 szt. 

Wit. z grupy B (niacyna, kwas pantotenowy, wit. B6, wit. B12), 

wit. C i magnez, tauryna, kofeina i L-karnityna 
 

Vigor  
Activ 

11,30 
Tabletki musu-

jące 20 szt. 

Tauryna, kofeina (glukoza, glukuronolakton – wg strony www 

producenta), wit. C, B2, B3, B5, B6, B12 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych informacji o produktach. 

Martini 
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Stopka redakcyjna, czyli kto tym wszystkim 

kręci: 
Prowadzenie: Karol Błażewicz 

Współpraca: Arleta, Adam Czarnecki, Marta Osak, Alicja Majewska,  

GL ESTIEM, Biuro Organizacyjne konkursu Karole. 

 

Kontakt:  gazieta@o2.pl, karol_blazewicz@o2.pl  
 
„gaZiEta” powstaje przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 

Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania nadesłanych materiałów 

 
 

 

1. Nie wzięliśmy ślubu z tym 

całym zakichanym tenso-

rem pędu. 

2. Proszę państwa, wiec to jest 

efekt mojej wariacji. 

3. A cóż to jest?!... No nie, 

zobaczymy, co tu się jesz-

cze da uratować. 
4. To też musi pan do bigosu 

wkroić, a na koniec dodać 
starego wina. 

5. W ramach propagandy trze-

ba i to pokazać. 
6. To jest dużo dziur połączo-

nych metalem. 

7. Są fundusze na badania: 

temu, kto to zrobi, kupię li-
zaka. 

8. To cały czas pluje nisko-

energetycznymi glonami. 

9. Obie sumy są nieskończo-

ne, ale ta pierwsza jest 

mniej nieskończoną niż 
druga. 

10. Ta eksponenta rąbie szereg 

w plus nieskończoności. 

11. Znamy stałą Hubble'a. Ona 

się zmienia. 

12. 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. 

13. Przykład nie wyszedł? Pro-

szę w takim razie dopisać, 
że to kontrprzykład. 

14. Ja sobie nie wyobrażam ży-

cia bez grup Liego. 

15. To jest tak proste, że można 

to rozwiązać lewą nogą i to 

od tyłu. 

16. My żyjemy z tego tensora. 

17. Niektórzy nazywają to 

współczynnikiem ściśliwo-

ści, a niektórzy współczyn-

nikiem nieściśliwości. 

18. Tak wysokiej częstotliwości 

ucho ludzkie już nie słyszy, 

no może za wyjątkiem nie-

mowląt i psów. 

19. Ta wielkość ma przyjemną, 
łatwą do zapamiętania na-

zwę: "moment dewiacji" al-

bo "moment zboczenia". 

20. Uwaga! Jedni nazywają łu-

kiem to, inni tamto. 

21. W tym budynku łatwiej o 

profesora niż o woźnego! 

22. No więc stańmy na tej al-

gebrze. 

23. Oto ja, służebnica Pańska, 

jak ci przyłożę, to zoba-

czysz! 

24. Kurtoza, to jakby ktoś na-

depnął na Gaussa... 

25. Układ się robi chaotyczny i 

rezonans zdycha. 

26. To są procesy niskotempe-

raturowe (to znaczy T = 

109 K ). 

27. Nadprzewodnictwo zacho-

dzi tu już w stosunkowo 

wysokich temperaturach - 

od około -100 stopni Cel-

sjusza. 

28. Błąd odpowiada grubości 

punktu. 

29. Powiesimy moduły nad 

każdym punktem. 

30. Czujemy w kościach różni-

ce miedzy falami elektro-

magnetycznymi i grawita-

cyjnymi. 

31. Topologia odgrywa role ta-

kiego kleju. 

32. Czujemy, że nie czujemy 

fal grawitacyjnych. 

33. Takie obliczenia to macha-

nie rękami. 

34. Einstein dojrzewał do wy-

prowadzenia równań Ein-

steina. 

35. W czwarty wymiar ręki 

wsadzić się nie da. 

36. Elektrony s mają symetrię 
symetryczną. 

37. 11 to liczba pierwsza i to 

dość nieciekawa. 

38. Dopóki nie wymyślą czegoś 
nowego, ludzie starą teorię 
będą miętosić. 

39. Dokładność astrofizyczna: z 

czynnikiem 10 w niewyso-

kiej potędze. 

Cytaty które czasem można 
usłyszeć podczas wykładu cz. 2 
 

40. Opór to jest element, który 

szumi. 

41. Teoria była bardzo piękna, 

ale fakty nie chciały paso-

wać do teorii. 

42. Ta ciemna plama to nie są 
brudy! To są atomy! 

43. Teoretycy wykazują dość 
dużą inwencję, jeśli chodzi 

o psucie takich równań. 
44. To nie jest rzeczywiste w 

rzeczywistości. 

45. E może być ujemne, ale nie 

może być za bardzo ujem-

ne. 

46. Nie chodzi nam o uogólnie-

nie wzoru, tylko o to, by tak 

wyszło. 

47. Sprawa jest prosta pod wa-

runkiem, że w ogóle da się 
zrobić. 

48. Wyobraźmy sobie prze-

strzeń nieskończenie wy-

miarową. 
49. Faraday coś tam ruszał i coś 

tam mu się kręciło. 

50. Zacznijmy od tego, co ma 

wyjść. 
51. Twierdzenie formalne, to 

takie, którego prawdziwość 
jest niejasna. 

52. Bizony są takimi zwierzę-
tami, że łatwo tracą swoje 

zasady zachowania. 

53. To są proste rachunki, ha, 

ha, ha! Postęp jest liniowy z 

włożonym czasem. 

54. Tu przypominam dawne 

dzieje, jak jeszcze byliście 

młodzi. 

55. Pozwólcie, że wypiszę peł-

ny garnitur współrzędnych 

uogólnionych. 

56. No i to są oczywiście spiny. 

Ale to w Krakowie, w War-

szawie to inaczej nazywają. 
57. Jeśli samochodem przyło-

żymy w mur, to samochód 

się rozgrzeje, a mur niewie-

le; przynajmniej w pierw-

szej chwili - potem jest 

przewodnictwo cieplne. 

58. To jednak milo jest mieć 
taką kulę neutronową. 

59. Musimy jakoś zgasić ten 

człon w równaniu. 

60. Ta teoria w uogólnionej 

wersji zdaje się nawet jest 

zgodna z doświadczeniem. 

61. Jest to dokładne z dokład-

nością do g12. 

62. Jeśli chodzi o ten człon, to-

śmy go już do pewnego 

stopnia znaleźli. 
63. Jedyne, co potrzebujemy 

wiedzieć to to, że jest to ja-

kaś funkcja. 

64. Nie potrzebujemy wiedzieć, 
jak ona wygląda. 

65. Tu mamy goły fermion, 

który trzeba ubrać w chmu-

rę mezonów. 

66. Tam jest tak potężna emisja 

fal grawitacyjnych, że to 

widać. 
67. Wydłubujemy część, która 

jest rozbieżna. 

68. W oddziaływaniu 'fi4' mie-

libyśmy ósemki i inne kosz-

mary. 

69. Rozwiązywanie równań 
Einsteina jest ulubionym 

zajęciem wielu ludzi na 

świecie. 

70. Zaraz dam państwu przy-

kład. Zastanawiam się, czy 

jest prawdziwy. 

71. Z tego zera wyprowadzimy 

ważny wzór. 

72. Ze wzrostem pędu ta stała 

nam rośnie. 

73. Całkowity przekrój czynny 

sztachet jest równy ich po-

wierzchni. 

74. Nie ma nad czym się zasta-

nawiać i dlatego się właśnie 

nad tym męczymy. 

75. Człowiek najbardziej marz-

nie w kończyny: nogi, ręce, 

uszy, nos. 

76. Ale to was specjalnie nie 

przeraża - nie takie rzeczy 

widzi się na wykładach. 

77. Mamy tu przykład rozwią-
zania przy użyciu gąbki pe-

dagogicznej. 

78. Fizyka teoretyczna to wynik 

lenistwa. 

79. Litości dla was nie mam, 

ale wstawka z termodyna-

miki się już kończy, przy-

najmniej na tym poziomie. 

Elektrownie produkują stale 

fluktuacje. 


