
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gagagagaZZZZiiiiEEEEtatatata 
Gazetka Studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG 

 

Nr 25, październik 2005 

Tytułem wstępu... 
 
Wakacje, wakacje i po waka-

cjach :) Na szczęście też już po sesji 
(mam nadzieję, że dla wszystkich).  
Znowu stajemy przed wyzwaniem, jak tu 
zbilansować 30 godzin zajęć i 60 godzin 
imprez tygodniowo … 

Zabrzmiało po raz kolejny „Gaude-
amus igitur”, witamy nowe koleżanki, ko-
legów i życzymy im miłego i owocnego 
studiowania (nie mylić z nauką ;-) ). 

Serdecznie witam również „starą 
gwardię” – studentów roku>1, również 
tych z tytułami (np. inżyniera po Wydzia-
le Chemicznym). 

Nie zapominajmy o Szanownych Wy-
kładowcach i innych pracownikach na-
szego Wydziału – oby ten rok przyspo-
rzył im mniej siwych włosów niż po-
przedni :) 

A sobie życzę wielu ciekawych i waż-
nych tematów (zachęcam do nadsyłania 
materiałów lub propozycji zagadnień do 
poruszenia – gazieta@o2.pl), poznania 
wspaniałych ludzi i ciągłego podnoszenia 
jakości tej gazetki. 

 
Karol 

W tym numerze...     
 

2 Pracuj na nowo 
Polacy coraz częściej szukają pracy przez Internet – 

sieć WWW musi więc stale dostosowywać się do rosną-

cych potrzeb użytkowników. Na taką zmianę zdecydował 

się portal rekrutacyjny Pracuj.pl. 
 

2 Dobrze umotywowany list 
List motywacyjny, chociaż na ogół czytany dopiero po 

CV, również odgrywa ważną rolę w procesie rekrutacji. 

I o ile dobry nie zagwarantuje zdobycia pracy, o tyle 

źle napisany może przekreślić szanse kandydata. 
 

3 Zacznij od CV 
Napisanie dobrego CV może być kluczem do sukcesu. 

Większość rekruterów od niego zaczyna przeglądanie 

aplikacji kandydata. Jeśli nie znajdzie w nim po-

trzebnych informacji – przechodzi do kolejnej osoby. 
 

3 Najczęstsze błędy popełniane podczas in-
terview 
Rzadko się zdarza, że kandydat nie popełnia ani jed-

nego błędu. Ale z punktu widzenia efektu rozmowy kwa-

lifikacyjnej „groźna” jest ich zbyt duża ilość. 
 

4 Najnowszy informator PRACUJ.PL 
Najnowszy informator PRACUJ.PL Pracodawcy 2005/2006 

jest już dostępny w biurze BEST (Bratniak ul. Sie-

dlicka 4/204) 
 

4 Wydziałowa Komisja Stypendialna 
 

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

6 Pokolenie JPII 6 miesięcy później 
Pół roku temu zmarł papież Jan Paweł II. Co się zmie-

niło? W artykule narzekanie na „tą dzisiejszą mło-

dzież” i anegdoty z życia Jana Pawła II. 
 

6 Wybory po raz pierwszy, drugi ... 
 

7 Humorki 
Comiesięczna dawka żartów, kawałów, dowcipów i aneg-

dot. Redakcja nie odpowiada za szkody wywołane pęk-

nięciem ze śmiechu ;-) 

 

gaZiEta poszukuje studentów  
zainteresowanych współtworzeniem  

pisma!! 
 

Na naszych łamach możecie przedstawiać 
swoje poglądy, opisywać przeżycia, publiko-

wać prozę i poezję, przybliżać innym dalekie 

krainy i niezwykłe historie. Na chętnych cze-

kają m. in. dział sportowy, humoru i rozrywki, 

wydarzeń aktualnych, wywiadów i reportaży, 

kącik literacki oraz poświęcony szerzej rozu-

mianej sztuce i kulturze. Oczywiście, każdy 

może stworzyć swoją własną sekcję, którą bę-
dzie się opiekował. Nawet jeżeli nie czujesz 

się na siłach, aby rozpocząć stałą kooperację 
możesz nadsyłać propozycje artykułów i ogło-

szeń. Z chęcią nawiążemy współpracę z koła-

mi naukowymi i organizacjami działającymi 

na naszej uczelni. 

Redakcja gaZiEty gazieta@o2.pl  
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PRACUJ NA NOWO 
 

Polacy coraz częściej szukają pracy przez In-

ternet – sieć WWW musi więc stale dostosowy-

wać się do rosnących potrzeb użytkowników. 

Na taką zmianę zdecydował się portal rekruta-
cyjny Pracuj.pl. 
 
W poszukiwaniu ofert pracy coraz częściej zaglądamy 

do Internetu. Badania firmy ACNielsen wskazują, że 

obecnie aż 85% korzystających z Internetu Polaków w 

wieku 24-39 lat szuka w sieci pracy. Trzech na czterech 

korzysta z prasy codziennej. Tylko co piąty zwraca się 
w tej sprawie do urzędu pracy.  

 

Internet jako główne źródło pozyskiwania wiedzy o 

ofertach zatrudnienia musi więc stale dostosowywać się 
do rosnących potrzeb użytkowników. Tak stało się z 

serwisem Pracuj.pl - 12 września pojawiła się w sieci 

nowa wersja portalu. – Z miesiąca na miesiąc przybywa-

ło użytkowników naszej strony – mówi Przemysław Ga-

cek, prezes Pracuj.pl. – Aby zapewnić stronie stabilność, 
zmieniliśmy stosowaną technologię informatyczną. 
Wiązała się z tym także zmiana szaty graficznej i roz-

szerzenie zawartości merytorycznej strony.  

 

Internauci zauważą przede wszystkim zmianę wyglądu i 

kolorystyki serwisu. Nowa grafika łączy się z przyjazną 
nawigacją – umożliwia ona użytkownikom intuicyjne 

poruszanie się po stronie, bez konieczności zaznajomie-

nia się ze strukturą serwisu.  

– Najważniejszą jednak zmianą jest zwiększenie funk-

cjonalności wyszukiwarki ofert pracy – tłumaczy Prze-

mysław Gacek. – Nowa wyszukiwarka jest wygodniej-

sza i bardziej precyzyjna, dzięki czemu użytkownicy 

szybciej i łatwiej odnajdą dopasowane do swoich po-

trzeb oferty zatrudnienia. 

 

Drugą dużą zmianą jest rozszerzenie zawartości meryto-

rycznej serwisu. Rozbudowano sekcję poświęconą re-

krutacji. Teraz użytkownicy mogą przygotować się do 

wszystkich jej etapów – począwszy od CV i listu moty-

wacyjnego w języku polskim, angielskim lub niemiec-

kim, a skończywszy na negocjacjach wynagrodzenia. 

Powstały także zupełnie nowe sekcje, w tym np. dział 

„Prawo pracy”, zawierający m.in. praktyczne komenta-

rze do najnowszych przepisów prawnych. Internauci 

mogą także korzystać z obszernej sekcji „Praca w UE”, 

w której na interaktywnej mapie Europy rozmieszczono 

szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia i ży-

cia we wszystkich krajach Wspólnoty.  

 

– Bacznie przyglądaliśmy się opiniom użytkowników 

starej wersji serwisu Pracuj.pl i na tej podstawie podjęli-
śmy decyzję o rozbudowie strony. Mamy więc nadzieję, 
że będzie ona w pełni odpowiadała na potrzeby poszu-

kujących pracy Internautów - wyjaśnia Przemysław Ga-

cek. To nie koniec zmian, nowe narzędzia i funkcjonal-

ności będą uruchamiane stopniowo do połowy paździer-

nika. 

 

 

Badanie ACNielsen przeprowadzono metodą CATI w lu-

tym 2005 r. na próbie 600 osób w wieku 24-39 lat, ko-

rzystających z Internetu co najmniej raz w tygodniu, 

które szukały informacji na temat możliwości zatrudnie-

nia w ciągu ostatnich 2 lat.  

 

 

Dobrze umotywowany list 
 

List motywacyjny, chociaż na ogół czytany dopiero po CV, również odgrywa 

ważną rolę w procesie rekrutacji. I o ile dobry nie zagwarantuje zdobycia 

pracy, o tyle źle napisany może przekreślić szanse kandydata. 
Podobnie jak CV, list motywacyjny nie powinien być dłuższy niż jedna strona, po-

zbawiony musi być „graficznych fajerwerków” i ozdobników. Niemile widziane 

są popisy pisarskie. Ważne jest, żeby przekazywał jak najwięcej informacji i poka-

zał, że kandydat radzi sobie z pisaniem „od siebie”. 

Pisząc list motywacyjny, nie możesz zapomnieć, co piszesz. Dokument ma doty-

czyć motywacji. Po pierwsze, wytłumaczyć musi, jaką motywacją kierujesz się, 
ubiegając się o pracę na danym stanowisku, w konkretnej firmie. Po drugie – musi 

zmotywować pracodawcę do zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną. 
Zobacz, jak powinien wyglądać list motywacyjny. 

 

 

LIST MOTYWACYJNY 
 

tutaj wpisz swoje imię i nazwisko 

numer telefonu i adres mailowy 

więcej nie trzeba, bo dane są w CV 

jeśli znasz imię i nazwisko osoby, 

do której list ma trafić, to je wpisz; 

jeśli nie – dowiedz się chociaż, jak 

nazywa się dział, do którego pi-

szesz 

 

W pierwszym akapicie listu napisz, w jakim celu piszesz. Czyli, że aplikujesz na 

stanowisko X, o ofercie dowiedziałeś się z portalu internetowego lub gazety 

(wówczas podaj datę wydania), nie zapomnij również o numerze referencyjnym 

ogłoszenia – niektóre firmy zatrudniają naraz wielu ludzi i numer pomaga im po-

segregować aplikacje. 

 

W drugiej części listu wytłumacz adresatowi, dlaczego właśnie Ty nadajesz się na 

to na stanowisko. Przypomnij swoje zalety, ale nie powtarzaj tego, co już napisałeś 
w życiorysie. Jeśli podałeś w nim, że byłeś asystentem projektu Y, to tutaj możesz 

dodać, że dzięki tej pracy zdobyłe(a)ś nowe umiejętności (wymień, jakie), nauczy-

łe(a)ś się pracy w zespole itd. 

 

Napisz też o swoich doświadczeniach, o których nie wspominałeś w CV. Możesz 

np. wspomnieć, że w czasie studiów często przygotowywałe(a)ś prezentacje, 

umiesz więc biegle posługiwać się PowerPointem i nie boisz się występów przed 

licznym audytorium. Treść zależy oczywiście od tego, na jakie stanowisko apliku-

jesz. 

 

Trzecia część listu motywacyjnego powinna wytłumaczyć, co Cię motywuje do 

pracy w tej firmie. Warto pamiętać, że samo stwierdzenie, iż motywacją są „moż-
liwości rozwoju” i „praca w prestiżowej firmie”, to za mało. Potrzebne są konkre-

ty! Napisać możesz, dlaczego interesuję Cię ta branża, dlaczego chcesz pracować 
akurat w tym dziale itd. Jest to szczególnie ważne wówczas, gdy z Twojego wy-

kształcenia nie wynika, że to miejsce pracy jest stworzone dla Ciebie. 

 

Pamiętaj jednak, by nie napisać jednego zdania o korzyściach dla pracodawcy wy-

nikających z Twojego zatrudnienia, a o własnych   – kilka akapitów. Zadbaj o 

równowagę – przekonaj pracodawcę, że on będzie miał z zatrudnienia Ciebie co 

najmniej tyle samo korzyści, co Ty z podjęcia pracy u niego. Układ musi opłacać 
się obu stronom. 

 

Na zakończenie listu możesz napisać, że z przyjemnością zaprezentujesz się pod-

czas interview. Nie powinno to być jednak zbyt natarczywe. To pracodawca ma 

podjąć decyzję o spotkaniu, a nie Ty. 

 

Nie zapomnij na koniec o podpisie. Jeśli wysyłasz faksem lub tradycyjną pocztą, 
musi być to podpis odręczny. 

 

 

Do listu zwykle dołącza się również klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji. Przepisy nie regulują wprawdzie, czy ma to być 
przy liście czy przy CV, ale z reguły życiorys jest dłuższy i nie ma już miejsca na 

taki dopisek. A tu zwykle się zmieści. Jeśli nie – trzeba wysłać to oświadczenie na 

kolejnej kartce bądź w kolejnym załączniku. 

Piotr Henzler 

 



- 3 - 

 

Najczęstsze błędy  

popełniane podczas  

interview... 
 

Rzadko się zdarza, że kandydat nie 

popełnia ani jednego błędu. Ale z 

punktu widzenia efektu rozmowy 

kwalifikacyjnej „groźna” jest ich 

zbyt duża ilość. 

Błędy formalne: 

• stawianie się na rozmowę kwalifi-

kacyjną w towarzystwie osób po-

stronnych (koleżanka, kolega)  

• nieprzestrzeganie standardów biz-

nesowych (sformalizowany ubiór, 

wyłączony telefon komórkowy)  

• niepunktualne stawienie się na roz-

mowę; za późno lub zdecydowanie 

za wcześnie   

• „zapomnienie” podstawowych in-

formacji, takich jak: nazwisko oso-

by, z którą odbędzie się rozmowa 

kwalifikacyjna, czy nazwa stanowi-

ska, o które kandydat się ubiega   

• odwoływanie terminu spotkania w 

tzw. ostatniej chwili lub rezygnacja 

z ubiegania się o pracę bez uprzed-

niego powiadomienia  

Błędy merytoryczne: 

• pobieżne przygotowanie się do roz-

mowy kwalifikacyjnej (bez przy-

pomnienia sobie wykonywanych 

obowiązków czy też wiedzy mery-

torycznej, potrenowania wypowie-

dzi w języku obcym)   

• drastyczne zawyżanie lub zaniżanie 

poziomu znajomości języka obcego 

lub innych kwalifikacji zawodo-

wych   

• „rozszerzanie” zakresu obowiązków 

wykonywanych w poprzednich 

miejscach pracy (standardowo 

agencje i pracodawcy sprawdzają 
referencje z poprzednich miejsc 

pracy)  

• podawanie bardzo oryginalnych za-

interesowań, które nie mają od-

zwierciedlenia w rzeczywistości w 

celu wzbudzenia zainteresowania 

rekrutującego   

• nieumiejętność motywowania wła-

snych wypowiedzi, np. „dlaczego 

ubiegam się o tę właśnie pracę?”   

• posługiwanie się zasłyszanymi stan-

dardowymi wypowiedziami, które 

nie prezentują prawdziwej osobo-

wości kandydata  

 

Aneta Szuchnik z agencji doradztwa per-

sonalnego Allbecon Polska sp. z o.o. 

Więcej porad znajdziesz na  

www.pracuj.pl/student  

kund. To czas, jaki zajmuje dosyć pobież-
ne „rzucenie okiem” na jedną stronę. Jeśli 
dokument będzie nieczytelny, za długi lub 

niejasny, to nie ma szans, żeby wartościo-

we informacje wpadły rekruterowi w oko. 

Pamiętaj, CV studenta czy absolwenta nie 

może być dłuższe niż jedna storna A4. Za-

dbaj o wyraźny podział na poszczególne 

części. Wytłuść („wybolduj”) najważniej-

sze informacje – nazwa firmy lub stanowi-

sko, na jakim pracowałeś, czy certyfikat 

poświadczający przydatne w pracy umie-

jętności. Nie pisz wszystkiego, ogranicz się 
tylko do tego, co naprawdę niezbędne. 

Przejrzyj poniższy formularz – znajdziesz 

tam więcej przydatnych wskazówek. 

CURRICULUM VITAE 

Dane osobowe 

Imię i nazwisko: 

Data urodzenia/wiek: 

Adres zamieszkania: 

Telefon stacjonar-

ny/komórkowy: 

Adres e-mail: 

• Pamiętaj, że im więcej wpiszesz możliwości kontaktu, tym ła-

twiej będzie pracodawcy skontaktować się z Tobą 
• Zadbaj, aby adres e-mail miał formę imię.nazwisko@dalszy 

ciąg, a nie pseudonim czy liczbę 
• Dla pracodawcy ważny jest adres, pod którym przebywasz, a 

nie obecnego zameldowania 

• Wieku nie ukrywaj – brak takiej informacji może zniechęcić 
pracodawcę 

Edukacja  

Studia podyplomowe 

Studia magister-

skie/licencjackie 

Liceum 

• Ukończone szkoły podawaj w kolejności achronologicznej, 

czyli najpierw tę, na której obecnie studiujesz, później – wcze-

śniejsze 

• W niektórych przypadkach dokładniej określ specjalizację na 

studiach lub nawet temat pracy magisterskiej/licencjackiej 

• W wyjątkowych przypadkach, gdy promotor jest wybitnym 

specjalistą w swojej dziedzinie, podaj jego nazwisko 

Doświadczenie zawo-

dowe 

 

Obecna praca 

Wcześniejsze prace 

Praktyki/staże 

Prace sezono-

we/wakacyjne 

• Wszystkie dane wpisuj achronologicznie 

• Podaj: nazwę stanowiska, wykonywane obowiązki, charakter 

pracy 

• Jeśli „doświadczeń” masz bardzo dużo, wybierz tylko te, które 

mają związek z miejscem pracy, o które się ubiegasz 

Działalność dodatkowa  

 • Taką rubrykę stwórz, jeśli udzielasz się w organizacji studenc-

kiej, jesteś wolontariuszem w jakiejś organizacji albo 

sam/sama ze znajomymi robisz coś nietypowego 

• Nie pisz o tym, co było w liceum – to nie ma teraz znaczenia 

Języki obce  

 • Pisząc o językach, określ dokładniej, co rozumiesz przez „do-

brze” lub „komunikatywnie”; napisz: mówienie – płynne, pi-

sanie – średnie 

• Jeśli masz certyfikaty językowe, nie zapomnij o nich wspo-

mnieć 
Inne umiejętności  

 • Masz prawo jazdy? Napisz 

• Obsługujesz komputer? Napisz 

• Znasz specjalistyczne programy komputerowe? Napisz ko-

niecznie! 

• Zdobyłeś uprawnienia zawodowe, certyfikaty, dyplomy po-

świadczające umiejętności? Nie możesz o tym zapomnieć! 
Zainteresowania  

 • Jeśli tylko lubisz czytać „ciekawe książki” i oglądać „dobre fil-

my”, lepiej nic nie pisz o swoich zainteresowaniach 

• Masz nietypowe hobby? Oryginalne zainteresowania? Upra-

wiasz sport? O tym napisz – pokażesz, że potrafisz znaleźć 
czas na różne zajęcia, masz szersze horyzonty… i będzie temat 

do rozmowy na interview 

• Nie wymyślaj zainteresowań! Możesz trafić na kogoś, kto tym 

się interesuje naprawdę i będzie kompromitacja! 
 

Piotr Henzler 

 
 

Zacznij od CV 
Napisanie dobrego CV może być kluczem 

do sukcesu. Większość rekruterów od 

niego zaczyna przeglądanie aplikacji 

kandydata. Jeśli nie znajdzie w nim po-

trzebnych informacji – przechodzi do 
kolejnej osoby. 

 
Mówi się, że na przeczytanie jednego życiorysu 

osoba prowadząca rekrutację ma kilkanaście se-
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Najnowszy informa-
tor PRACUJ.PL 
Pracodawcy 
2005/2006 jest już 
dostępny w biurze 
BEST (Bratniak ul. 
Siedlicka 4/204) 

 
Zapraszamy do odbierania 

(darmowych!) informato-

rów w godzinach otwarcia 

biura (11.00- 14.00) 

Od kilku dni dostępna jest 

szósta już edycja prze-

wodnika PRACUJ Praco-

dawcy wydawanego przez 

firmę Communication 

Partners. To publikacja dla 

studentów i absolwentów 

uczelni wyższych, którzy 

poważnie myślą o swojej 

karierze zawodowej i po-

szukują pracy lub praktyk. 

 

Przewodnik zawiera profi-

le najlepszych, najbardziej 

pożądanych pracodawców 

w Polsce. Są w nim opisa-

ne dostępne dla studentów 

i absolwentów programy 

praktyk, menedżerskie i 

stażowe oraz potencjalne 

stanowiska, o które można 

się w danej firmie ubiegać. 
 

W Przewodniku można 

także znaleźć przydatne in-

formacje na temat po-

szczególnych branż, rynku 

pracy w Polsce i zagranicą, 
szereg artykułów o tym, 

jak skutecznie ubiegać się 
pracę lub praktyki, szablon 

CV i listu motywacyjnego. 

Czytelnicy dowiedzą się 
również jakie warunki na-

leży spełnić, aby ubiegać 
się o pracę w danej branży 

oraz na jakie zarobki moż-
na liczyć na konkretnym 

stanowisku. 

 

Pracodawcy to najbogat-

szy w Polsce przewodnik 

dla studentów i absolwen-

tów poszukujących pracy. 

Jest dostępny w biurze 

BEST (Bratniak ul. Sie-

dlicka 4/204) 

Zobaczyć ile warci są Pra-

codawcy!!! 

 

Magdalena Paszkiewicz , 

BEST LC Gdańsk 

  

łych studentów, którzy jeszcze 

czekają. Weźcie pod uwagę, że ta 

osoba i tak 20 minut spóźniła się 
na swoje zajęcia. Dlatego proszę 
Was o zrozumienie!!! 

Zawsze dyżur ostatniego dnia 

przyjmowania podań, jest dyżu-

rem, gdzie podania przyjmowane 

są do oporu. Ilu petentów przyj-

dzie, tylu obsłużymy.  

Jest podana godzina np. od 16-

18, ale jest ona po to, żeby gdy ja-

kaś osoba przyjdzie np. o 19 i nie 

zastanie już WKSu, który uwinął 
się wcześniej z przyjmowaniem 

podań, bo tyle było osób, nie mó-

wiła potem, że mieliśmy siedzieć 
do nie wiadomo  której godziny 

(najlepiej do 24:00 ) i czekać, aż 
ktoś przyjdzie. Jeżeli przyjdzie się 
nawet o 17:59 i będzie się 
9849823659832659835465464654

65465464564564756745874357 

osobą w kolejce, to będzie można 

złożyć podanie. 

 

♣ 

 

Chciałem jeszcze wyjaśnić sy-

tuację dyżuru z dnia 14.10.2005 tj. 

piątku. 

Dyżur został odwołany, gdyż 
było już w czwartek wiadomo, że 

podań nie będzie można przyjmo-

wać, a w tygodniu i tak była duża 

liczba dyżurów bo aż 3, w tym je-

den  dwugodzinny (gdzie regula-

min mówi, że WKS ma obowiązek 

organizować  dyżur co najmniej 

raz na  tydzień).  
W związku z tym chciałem za-

oszczędzić Wam zbędnego dla 

Was czekania i jak to mówią nie-

którzy „marnowania czasu”. Bo 

jak się przychodzi i mówi, że dy-

żur jest tylko informacyjny 

(sprawdzenie dokumentów, infor-

macja o regulaminie itp.) i podania 

nie będą przyjmowane, to Was to 

nie zadawala i zaczyna się krzyk. 

Dnia 13.10.2005 osobiście 

około 16:00 wywiesiłem karteczkę 
na drzwiach sali 710 gmachu B, o 

treści: „Z powodu nie zatwierdze-

nia do końca regulaminu przez Pa-

na Prorektora ds. Kształcenia prof. 

dr hab. inż. Władysława Koca i 

braku możliwości przyjmowania 

podań przez WKS,  piątkowy dy-

żur jest odwołany. Zapraszam na 

kolejny dyżur, którego termin jest 

już ustalony”. Na karteczce się 
podpisałem. Karteczka była mała, 

żółta i samoprzylepna, bo tylko ta-

kie były dostępne w sali Samorzą-
du 710. To nie moja wina, że kar-

teczka mogła być przez kogoś 
zdjęta, albo, że odpadła i spadła na 

podłogę etc. Chciałem też infor-

mację umieścić w gablocie na ZiE, 

ale niestety dziekanat był już za-

mknięty i nie miałem dostępu do 

klucza do tej gabloty. Przepra-

 szam, jeżeli ktoś czekał na darmo, 

ale ja informację wywiesiłem, a co 

się z nią stało, tego już powiedzieć 
nie mogę. 

Pewna osoba poszła na skargę 
do SSPG i powiedziała, że to jest 

notoryczne, że dyżurów nie ma, że 

my wszystko „olewamy”. Pragnę 
poinformować, że w kadencji tego 

WKSu tj. od listopada 2004 roku 

dyżuru nie było dwa razy. Raz w 

ubiegłym semestrze został odwo-

łany i teraz, drugi raz w piątek 

14.10.2005. Jeżeli ktoś ma jakieś 
zastrzeżenia do działania WKSu to 

proszę nas o tym informować, a 

jeżeli już składacie jakąkolwiek 

skargę, to mówcie jak jest napraw-

dę, a nie nieprawdziwe informacje, 

że nie ma dyżurów itp. tylko po to, 

żeby wyżyć się na nas. 

Kartka umieszczona przez stu-

dentów w sali 710 w poprzedni 

piątek była zabawna. Ale ja mam 

prośbę, czytajcie regulaminy, a 

wtedy będziecie wiedzieli, kto mo-

że przedłużyć termin składania 

podań i nie będziecie pisać takich 

bzdur. 

 

♣ 

 

Artykuł nie jest kierowany do 

osób, które rozumieją jak to 

wszystko działa i wiedzą, że to nie 

nasza wina z tym nie przyjmowa-

niem podań i że nasze działanie 

opiera się wyłącznie na regulami-

nie. Was nie chciałem w żaden 

sposób urazić. 
Artykuł kierowany jest do tych 

osób, którym wiecznie się coś nie 

podoba, mają do wszystkich o 

wszystko pretensje, a do celu idą 
po trupach, nie ważne czy spra-

wiedliwie uśmierconych. 

Jestem ciekawy, czy jeżeli 

podania przyjmował by np. nasz 

Pan Dziekan, to czy też byście go 

traktowali tak jak nas?! My nie je-

steśmy pracownikami i robimy to, 

bo lubimy i chcemy to robić. Jeste-

śmy w porządku wobec Was, ro-

bimy różne wyjątki w zależności 

od sytuacji, informujemy, poma-

gamy w gromadzeniu dokumen-

tów, przyjmujemy podania w in-

nych miejscach niż sala dyżurów 

np. w akademikach, tracąc własny 

wolny czas (a nie musimy przecież 
tego robić). 

Naprawdę nie chciałbym, że-

byście traktowali nas jak zaba-

weczki, którymi można sobie po-

rzucać o ścianę jak coś nie pasuje. 

 Bardzo bym chciał, żeby po 

przeczytaniu tego artykułu niektó-

re osoby zrozumiały, że my opie-

ramy się na pewnych zasadach i 

nie można tego przeskoczyć. 
 

Mariusz Krzyżanowski  

przewodniczący WKS ZiE 

 

Wydziałowa Komisja 

Stypendialna 
 

Pragnę powiedzieć kilka słów 

co do sytuacji jaka była w ubie-

głym tygodniu ze stypendiami so-

cjalnymi. Mianowicie, to nie była 

wina WKSu, że nie mogliśmy 

przyjmować podań!!! Regulamin, 

chociaż był już ułożony i zatwier-

dzony przez Parlament Studentów 

Politechniki Gdańskiej dnia 

8.10.2005, nie posiadał jednak pod 

sobą podpisu Pana Prorektora ds. 

Kształcenia prof. dr hab. inż. Wła-

dysława Koca. Bez tego podpisu 

regulamin nie może funkcjonować 
i Komisja Stypendialna nie może 

przyjmować podań!!! 
Dyżury zostały ustalone wcze-

śniej i nie można było napisać, że 

„Jeszcze podań nie przyjmujemy”, 

bo każdego dnia czekaliśmy na 

sygnał, że  podania będziemy mo-

gli przyjmować i odwołanie usta-

lonych dyżurów nie miało by sen-

su. 

Przed każdym dyżurem byli-

ście informowani przez osobę, 
która dany dyżur sprawowała, że 

niestety dziś nie będzie przyjmo-

wania podań i że dyżur ma charak-

ter informacyjny. Dlatego bardzo 

proszę nie wyżywać się na nas, bo 

to nie była nasza wina.  

Wiem, że traciliście czas przy-

chodząc na dyżur, ale naprawdę to 

nie było zależne od nas.  

 

♣ 

 

Dyżury są w wyznaczonych 

godzinach. Są to godziny jakie 

nam pasują, czasami jest to okien-

ko na zajęciach, czasami jest to 

dyżur po zajęciach osoby dyżuru-

jącej. Jeżeli jest to dyżur po zaję-
ciach, to dana osoba, jeżeli nie ma 

innych obowiązków, przyjmuje 

wszystkich, nawet jeżeli siedzi 

dłużej.  

Jeżeli jest to natomiast dyżur 

w okienku i osoba dyżurująca ma 

po nim jeszcze zajęcia, to nie 

oczekujcie, że będzie siedziała 

dłużej. My też jesteśmy studenta-

mi i musimy chodzić na zajęcia!!! 

Dlatego proszę się nie dener-

wować i nie wyżywać na nas. 

Spróbujcie pójść do Urzędu Skar-

bowego czy Banku nawet 5 minut 

po godzinie zamknięcia. Zarę-
czam, że Was nie przyjmą. Jeżeli 

tylko możemy, to przyjmujemy po 

godzinach, ale nie zawsze to jest 

możliwe. 

Irytujące i przykre jest to, że 

potem rodzice studentów dzwonią 
do dziekanatu i mówią, że o 14:30 

(gdzie godziny dyżuru były od 

13:15 do 14:15) osoba dyżurująca 

wychodzi i nie przyjmuje pozsta-
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Rzut oka 

w szklany ekran 
 

Co w ciągu ostatniego mie-

siąca zwróciło moją uwagę w 

TV? Jako że częściej oglądam 

telewizor niż telewizję, a tą dru-

gą przeważnie przypadkiem, 

kiedy przebywam w pomiesz-

czeniu z włączonym odbiorni-

kiem, dostrzegam głównie re-

klamy i inne przerywniki.  

• Reklama środka czyszczą-
cego z utworem „Carmina 

Burana” w tle – to dopiero 

spotkanie sacrum i profa-

num. 

• Nowe reklamy Heyah i 

Milki. Te dwie marki od 

dawna serwują telewidzom 

zabawne i wyróżniające się 
stylem spoty. Nawet, jeżeli 

nie kupisz czekolady spod 

znaku fioletowej krowy czy 

nie masz w komórce karty z 

czerwona łapą, to i tak mo-

żesz je sobie pooglądać w 

piętnastominutowej prze-

rwie między jedną częścią 
filmu, a drugą. 

• Pani X znowu ma problem 

z wybraniem pasty do zę-
bów – jak ona wybiera pre-

zydenta?? Oczywiście, ktoś 
mógłby mi zarzucić, że pre-

zydent jest wybierany na 5 

lat, a zęby są na całe życie, 

ale demonizowanie skut-

ków niestosowania najlep-

szej, najnowszej i oferującej 

najbardziej totalną ochronę 
pasty do zębów jest parodią 
reklamy. 

• A propos prezydenta: kan-

dydat, który wygrał gościł 

na ekranach tak często, że 

myliłem jego spot z natręt-
na reklamą. Ale może opła-

ciło się bombardować wi-

dzów swoją podobizną i re-

toryką – gloria victis. Zresz-

tą nawet kiepskie piosenki 

puszczane w radiu na okrą-
gło często trafiają na szczy-

ty list przebojów. 

 

 
01010110110 zgłoś się 

 
Niech każdy sobie przypo-

mni, co robił 10 lat temu … 

Wtedy właśnie na ekrany (głów-

nie 14”-15”) wchodził Win-

dows’95. Wtedy też powstał 

pierwszy polski portal interne-

towy, Wirtualna Polska, Jest  on 

rówieśnikiem takich mega-

serwisów jak Amazon, eBay, czy 

Yahoo. Jednym z założycieli WP 

jest absolwent naszego wydziału. 

Ciekawe, co nam przyniesie na-

stępna dekada … 

 
₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 

  
Czym jest DivX ;-) nie muszę 

chyba nikomu mówić, a na pewno 

nie studentom rozpuszczonym 

przez wielomegowe łącza interne-

towe i przyjazne serwery serwują-
ce darmową zawartość spod znaku 

dziesiątej muzy.  

DivX ;-) jest to sposób kom-

presji filmów wideo oparty na 

standardzie MPEG-4. Algorytm 

ten został wykradziony przez ha-

kera Maxa Morice z Microsoftu. 

Razem z Butem Jeromem Rota 

przerobili MPEG-4 i zdjęli z niego 

zabezpieczenia.  

A ponieważ DivX ;-) obcho-

dził niedawno swoje piąte uro-

dzinki, można było ściągnąć za 

darmo program do pakowania pli-

ków wideo do formatu divx (DivX 

Converter) – kod aktywujący nic 

nie kosztował. Była to niestety 

bardzo krótkotrwała promocja 

okolicznościowa, która pewnie się 
powtórzy dopiero za następne 5 

lat. 

 
₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 

  
Przeglądarka internetowa 

Opera 8.5 była do ściągnięcia za 

darmochę. Była. Na stronie produ-

centa już następnego dnia po ogło-

szeniu jubileuszowej promocji po-

jawiło się oświadczenie, w którym 

czytamy, że miło im było, ale mu-

szą się wziąć z powrotem za ro-

bienie interesu, a nie rozdawać 
swój flagowy produkt gratis. 

But don't despair - you can still 

get Opera for free by joining our 

affiliate program. Just put an Op-

era-button on your webpage, get 

250 people to click it, and you're 

home free! 

 

 

 
 

Żonglerka wciąga :) 
 
Od dziecka chciałem nauczyć się 
żonglować, ale jakoś zawsze od-

kładałem to na później. Ale w 

końcu postanowiłem nauczyć się 
tej cyrkowej sztuczki. Jest to 

umiejętność jak znalazł dla każde-

go studenta i studentki: wszak na 

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

wydziale nierzadko niezły cyrk 

się robi ;-) 

 

Jedynymi pomocami, z któ-

rych korzystałem podczas kilku 

tygodni nauki były dwa filmiki 

dostępne pod adresem 

http://www.homo21.com.pl/ksia

zka.ad5.html. Oglądając je (cza-

sem klatka po klatce) uczyłem 

się, jak „to” się robi. Moim zda-

nie to idealna zabawa na długie 

zimowe wieczory :) Z rekwizy-

tów potrzeba tylko kilku piłe-

czek – na początek proponuję 
naukę żonglowania trzema 

obiektami. No i kawałek podło-

gi, na który w/w piłeczki mogą 
czasem upaść nie powodując 

większych zniszczeń (nie żon-

glować w pobliżu domków z 

kart itd.). Ja używałem piłek do 

tenisa ziemnego – dobre są ta-

kie, które nie odbijają się za wy-

soko – nie trzeba ich gonić po 

całym domu :) 

 

Garść porad: 

• nie trenujcie za dużo na raz, 

bo będziecie wyglądać jak 

Charlie Chaplin w filmie 

Dzisiejsze czasy, 

• może się okazać, że jedną 
rękę macie dużo sprawniej-

szą niż drugą – wydłuży to 

czas potrzebny na opano-

wanie sztuki żonglowania, 

ale nie ma powodu do obaw 

– dwie lewe ręce to dość 
częsty przypadek ;-) 

• nie trenować w pomiesz-

czeniu z delikatnymi, kru-

chymi i drogimi przedmio-

tami, 

• nie trenować nad kołyską 
dziecka, 

• ani po godz. 22 – odgłos 

odbijających się piłeczek w 

nocy niesie się daleko ... 

• nie wyżywać na młodszym 

rodzeństwie jak nie wycho-

dzi od razu – żonglowanie 

to również nauka cierpli-

wości, 

• jaskrawożółte piłeczki teni-

sowe najłatwiej dojrzeć na 

jednolitym, ciemnym tle. 

 
Opinie o żonglowaniu 

- Czy to jest fajne? Dobre to 

jest? 

- Mhm. 

- Lepsze niż Tetris? 

- Pewnie. 

- Serio? Lepsze niż seriale TV? 

- Bez porównania. Chociaż Alf 

też jest  niezły. 

- Lepsze niż seks? 

- khgkmkhkhk <krztusi się> 

- Aha, rozumiem. Czyli lider w 

studenckim rankingu rozrywek  

jest póki co niezagrożony :D 

Dziękuję za rozmowę. 

Zalety żonglowania:  

• lepszy refleks, 

• płynność, harmonia ru-

chów, 

• sprawniejsze palce – ja 

dzięki temu szybciej piszę 
na klawiaturze komputero-

wej, 

• można zakasować znajo-

mych jeszcze jednym „a tak 

potrafisz?”, 

• wyśmienity relaks – chyba, 

że jesteś perfekcjonistą i 

podrzucenie piłeczek mniej 

niż tysiąc razy bez upadku 

doprowadza Cię do szału, 

• przynajmniej na początku 

często będziecie się schylali 

po piłeczki, które Wam wy-

padły z rąk, zderzyły się ze 

sobą, poleciały gdzieś w 

bok – gimnastyka kręgosłu-

pa gratis. 

 

Wady: 

• rodzina i znajomi się na-

śmiewają, że jeszcze po-

trzeba Ci za dużych butów, 

czerwonego nosa i możesz 

iść do cyrku jako clown, 

• jak Cię coś zaswędzi, a aku-

rat bijesz rekord czasu  nie-

przerwanego żonglowa-

nia/ilości podrzuceń, to 

można się wściec,  

• można dostać zeza – nie 

wińcie mnie, jeżeli Wasze 

gałki oczne zaczną się po-

ruszać jedna niezależnie od 

drugiej (jak np. u kamele-

ona) i dodatkowo kreślić 
wzrokiem „ósemki”. 

 

Uwaga - to wciąga. Jeżeli Wa-

sze oceny na studiach polecą 
na łeb na szyję, wywalą Was z 

roboty za obijanie współpra-

cowników i sprzętów piłecz-

kami, Wasza druga połówka 

znajdzie sobie kogoś innego, 

zamkną Was za zakłócanie 

spokoju publicznego itd., to 

mnie nie znacie i nigdy o mnie 

nie słyszeliście ;-)  
Ale jeżeli kiedyś coś dzięki temu 

wygracie, to nie zapomnijcie o 

Waszym kochanym Naczelnym  

z „gaZiEty” :D 

 

Zachęcam do dzielenia się 
swoimi umiejętnościami i pa-

sjami na łamach naszego pisma – 

co kto umie/lubi robić i chce się 
pochwalić :) 

 

 
 

Karol 
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- O to w tym wieku ja już byłem 

papieżem - odrzekł Jan Paweł II. 

- Wiem o tym. Wiem i bardzo 

mi wstyd - powiedział ociec Le-

on i obaj wybuchnęli śmiechem. 
 

Tylko nie mówicie Papieżowi! 

Kiedy Papież przebaczył swo-

jemu zamachowcy - Alemu Ag-

cy - do Andre Frossarda zgłosił 

się pewien Polak, twierdząc, że 

wie na pewno, „jacy ludzie wło-

żyli broń w rękę Turka”. Fros-

sard rzucił z pośpiechem: 

„Niech Pan tylko tego nie mówi 

Ojcu Świętemu! Jeszcze każe 

nam się za nich modlić!”.  
 

Najprzystojniejszy kardynał 
Kiedyś, podczas wizytacji jednej 

z podhalańskich parafii przejęta 

z wrażenia gaździna pomyliła 

przygotowany tekst powitania 

kardynała Karola Wojtyły i za-

miast zatytułować go „najdo-

stojniejszym”, powiedziała „Wi-

tojcie nom najpsystojniejsy 

księze kardynale”. On zaś spoj-

rzał na nią z filuternym bły-

skiem w oku i odparł: „No, coś 
w tym jest”. 

 

„Kiedyś - wspomina ks. Boniec-

ki - spotkałem w Rzymie na-

uczyciela koreańskiego, który 

zanim rozpoczął lekcje z papie-

żem, stwierdził, że nie przyniosą 
one żadnego efektu, bowiem ję-
zyk koreański polega głównie na 

specyficznej intonacji głosu, 

która dla dorosłego jest niemoż-
liwa do opanowania. Po kilku 

spotkaniach z Ojcem Świętym 

zmienił zdanie. ‘Dla tego czło-

wieka nie ma rzeczy niemożli-
wych’, powiedział mi wtedy”. 

  

Znana jest skłonność Karola 

Wojtyły do żartów. Jego osobi-

sty lekarz opowiada jak podczas 

jednej z podróży Ojciec Święty 

nie czuł się zbyt dobrze, po 

wcześniej zjedzonych plackach 

kartoflanych. Doktor zapropo-

nował kilka kropel „Napole-

ona”. Papież zapytał wtedy na 

jakiej są wysokości. Lekarz po-

szedł zapytać, wrócił i podał pu-

łap, na jakim znajdował się sa-

molot. Ojciec Święty wzniósł 

rękę do góry i powiedział: „Nie 

mogę, Szef za blisko”.  

Karol 
 

P.S. 

Jak wielkim wydarzeniem dla 

Polaków był wybór rodaka na 

Stolicę Piotrową niech świadczy 

mój osobisty przykład: rodzice 

zdecydowali, że skoro urodzi-

łem się szesnastego dnia miesią-
ca (dzień modlitw za poprzed-

niego papieża), niech noszę Jego 

imię :) 

 
 

Pokolenie JPII  
6 miesięcy później 
 

Pół roku temu zmarł papież Jan 

Paweł II. Co się zmieniło? W 

wielu miastach przemianowuje 

się ulice, organizuje różnego ro-

dzaju imprezy wspominkowe, 

podsumowujące życie i pontyfi-

kat, kręcone są filmy z różnych 

stron pokazujące postać Karola 

Wojtyły. A co się zmieniło w 

Twoim i moim życiu? Co się sta-

ło z tymi postanowieniami, 

smutkiem i żalem? Wszystko 

spłynęło razem z ostatnimi łza-

mi? To ciekawe zjawisko - mówi 

się i pisze o całym Pokoleniu 

JPII: to również pokolenie bójek 

na stadionach, GG w komórce i 

karty kredytowej w portfelu, po-

kolenie wolnego słowa. Gdzieś 
przeczytałem, że Pokolenie JPII 

to inaczej pokolenie „4R”: reli-

gia, rodzina, rozsądek, rynek. 

Ja tam nie czuję, że jestem 

członkiem tego pokolenia, ale 

może to będzie widać po latach. 

Jan Paweł II był wielkim czło-

wiekiem, szczęśliwie dla nas, był 

Polakiem. Ale wróćmy to kwe-

stii zmian. Albo raczej ich braku, 

bo nie bardzo je widzę. Skoro ty-

lu ludzi tak bardzo Go rozumia-

ło, skoro był tak dobry, to może 

chociaż zdjąć nogę z gazu w 

imię Jego pamięci? Może nie 

będę już wrednym typem w do-

mu i w pracy, tylko postaram się 
stać miłym człowiekiem. Skoro 

nie wyszła poprawa od kwietnia, 

to może od października - lepiej 

wcześniej niż później, lepiej 

późno niż wcale. 

Pokolenie JPII to kolejna 

„wspólnota karnawałowa” – od-

świętna, nieco sztuczna. Stwo-

rzona dla upamiętnienia kon-

kretnej chwili, nawet, jeżeli po-

wstała „sama z siebie”. Dlatego 

bardziej  mi odpowiada nieco 

ironiczne określenie „pokolenie 

21.37”. 

A czy kiedyś było lepiej? 

Tysiąc, dwa i trzy tysiące lat te-

mu też działy się rzeczy wielkie, 

rodzili się i umierali wodzowie, 

kapłani, poeci ... Umarł Jezus 

Chrystus - i co? Można powie-

dzieć, że miliard ludzi jest chrze-

ścijanami, ale ilu z nich działa 

niezgodnie z Boskim i ludzkim 

prawem?  Może po prostu to nie 

wielkie wydarzenia i wielkie 

jednostki zmieniają świat, tylko 

ludzie mali, ale dobrzy – „święci 

dnia codziennego”? A skoro tylu 

Wybory po raz pierwszy, 
drugi ...  
 

No i po wyborach. Nie 

wiem, czy prezydentem został 

najlepszy kandydat ze studenc-

kiego punktu widzenia, ale to 

się okaże za kilka lat. Proponuję 
spisać wszystkie przedwyborcze 

obietnice i plany, a po upływie 

kadencji, demokratycznie wy-

branego prezydenta rozliczyć. 
Mam nadzieję, że te programy 

wyborcze to nie było – używa-

jąc języka rodem z gier kompu-

terowych - takie intro, czyli 

okrągłe, kolorowe słowa, gład-

kie i płynne obrazy i wizje, w 

które nie wierzą sami autorzy.  

A dlaczego plakaty, broszu-

ry, maile i spoty telewizyjne 

pełne są takich pięknych okre-

śleń, zapewnień, że będzie le-

piej? A ilu ludzi głosowało na 

kandydatów, którzy mówili, że 

będą się starać, ale już jest źle i 

nie będzie dużo lepiej, bo jedna 

kadencja to za mało, żeby na-

prawdę naprawić cały ten bała-

gan?  Nie twierdzę, że np. pan  

Janusz Kowin-Mikke ma rację, 
ale swoją uczciwością (w każ-
dym razie jej pozorami) nie 

przyciągnął zbyt szerokiego 

elektoratu. A pozostali mówili 

często to, co ludzie chcieli usły-

szeć – czyli zachowywali się 
prawidłowo z marketingowego 

punktu widzenia, gdzie najważ-
niejszy jest klient (tu: wyborca), 

a popyt kreuje podaż.  
Ciekawostką tych wyborów 

był desant zza oceanu – aż 
trzech kandydatów pofatygowa-

ło się do naszego kraju po to, 

aby startować w prezydenckim 

biegu. Gratuluję tym panom 

odwagi oraz dobrego samopo-

czucia do samego końca – nie 

wycofali się mimo, delikatnie 

mówiąc, nikłych szans na godną 
porażkę.  

Śledziłem swego czasu star-

cia kandydatów na urząd prezy-

denta USA (potyczka Bush vs. 

Kerry) i musze powiedzieć, że 

szczególnie druga tura naszych 

wyborów wyglądała dość po-

dobnie – konferencje prasowe, 

wynajdywanie wątpliwej jakości 

faktów z przeszłości kandyda-

tów, balony, wiwatujące tłumy, 

konfrontacje kandydatów w stu-

dio telewizyjnym rodem ze Star-

Treka … Mogę napisać tylko 

jedno: wow! Żeby do tego jesz-

cze doszły płace jak w Stanach, 

podobny poziom bezrobocia i 

znaczenie na arenie międzyna-

rodowej … 

 

 

Karol 

 ludzi jest zainteresowanych nie-

wychylaniem się z tłumu prze-

chodzącego na czerwonym 

świetle, słuchającego „lewych” 

empetrójek, ściągającego na stu-

diach i kantującego w pracy, to 

chyba nie ma co liczyć na wiel-

kie i trwałe zmiany na lepsze. 

Ciekawe, że zarówno za ży-

cia, jak i po śmierci Jana Pawła 

II, aktualne są słowa Niemena:  

Dziwny jest ten świat, 

Gdzie jeszcze wciąż 
Mieści się wiele zła. 

I dziwne jest to,  

Że od tylu lat, 

Człowiekiem gardzi człowiek. 

 

Ale nie samym narzekaniem 

człowiek żyje :) Poniżej za-

mieszczam kilka anegdot z życia 

Ojca Świętego. 
 

Jan Paweł – Pawłowi 
Podczas pierwszej pielgrzymki 

do Niemiec zebranym na mszy 

tak spodobały się cytowane 

przez Papieża słowa św. Pawła, 

że przerwali mu i zaczęli bić 
brawo. Kiedy Ojciec Święty 

znów doszedł do głosu, przery-

wając przygotowaną mowę, 
stwierdził: „Dziękuję w imieniu 

świętego Pawła”. 
 

Nie mądrz się, lecz módl 
Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski, 

dominikanin, zapytał kiedyś Pa-

pieża, czy dojdzie do skutku 

planowane w roku jubileuszo-

wym 2000 spotkanie przedsta-

wicieli trzech wielkich religii: 

- Czy na Górze Synaj pojawią 
się chrześcijanie, muzułmanie i 

Żydzi? - dociekał zakonnik 

- Ty się nie wymądrzaj, ty się 
módl! - odpowiedział Ojciec 

Święty  
 

Czy protestanci wstaną  

wcześniej 

Podczas pierwszej pielgrzymki 

do Niemiec w 1980 roku jeden z 

dziennikarzy zagadnął Jana 

Pawła II, czy zgadza się z opi-

nią, że za mało czasu poświęcił 

na rozmowy z protestantami. 

”W Moguncji mogę wstać o 

dwie godziny wcześniej, ażeby z 

nimi rozmawiać, ale czy oni też 
wcześniej wstaną?” - opowie-

dział Papież. 
 

Ja w tym wieku byłem  

papieżem 

W 1992 roku ojciec Leon Knabit 

został zaproszony na kolację do 

Ojca Świętego w pałacu waty-

kańskim. W pewnym momencie 

Papież nieoczekiwanie zapytał: 

„To ile ojciec ma właściwie 

lat?”. 

- Sześćdziesiąt trzy - odparł be-

nedyktyn. 
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Stopka redakcyjna, czyli kto  

tym wszystkim kręci: 
 
Prowadzenie: Karol Błażewicz 

Współpraca: Pracuj.pl, BEST, WKS WZiE. 

 

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. 

 
 

 

Dialog między kobietą, 
a mężczyzną  
 

ONA: Co tak siedzisz? 

ON: Jak siedzę? 

ONA: Taki znudzony. Dawniej się ze mną 
nie nudziłeś. 
ON: Nie jestem znudzony. Czytam gazetę. 
ONA: Dawniej w moim towarzystwie nie 

czytałeś gazety. 

ON: Od czasu jak jesteśmy małżeństwem, 

stale jestem w twoim towarzystwie, a kiedyś 
przecież muszę przeczytać gazetę. 
ONA: Już ci się nie podoba, że jesteśmy mał-

żeństwem? Dawniej byłeś szczęśliwy z tego 

powodu. 

ON: Zlituj się, wcale nie powiedziałem, że 

mi się nie podoba. 

ONA: Dawniej nie miałeś zwyczaju zarzucać 
mi kłamstwa. 

ON: Nie zarzucam ci kłamstwa. Czego ty 

chcesz ode mnie? 

ONA: Nic nie chcę od ciebie. Chcę tylko, że-

by mnie traktował jak dawniej. 

ON: Dobrze, postaram się. 
ONA: Dawniej nie musiałeś się starać. 
ON: Moja droga, daj mi spokój. 

ONA: Mogę ci dać spokój. Tylko ciekawa je-

stem, czy dawniej też byś się tak do mnie 

odezwał. 

ON: (milczy) 

ONA: Już nawet nie raczysz odpowiedzieć. 
Dawniej sprawiała Ci przyjemność każda 

rozmowa ze mną. Może nie? No, powiedz, 

nie? 

ON: Tak. 

ONA: Ach, więc przyznajesz się nareszcie! 

ON: Do czego się przyznaję, na miłość bo-

ską? 

ONA: Do czego? Żeś się zmienił w stosunku 

do mnie. 

ON: O czym ty mówisz? 

ONA: Na szczęście sam się przyznałeś, tylko 

dlaczego? Powiedz mi szczerze, dlaczego je-

steś inny niż dawniej? 

ON: Przestań się mnie czepiać. Czego ty 

chcesz ode mnie? 

ONA: Tylko tego, żebyś był taki jak dawniej, 

(chwila ciszy) Ach, więc nie możesz już być 
dla mnie taki jak dawniej? Dobrze. Tylko że-

by później nie było na mnie. Ty sam tego 

chciałeś. 
ON: Czego chciałem?? Co ty wygadujesz?? 

ONA: No sam przed chwilą powiedziałeś, że 

mnie już nie kochasz. Bardzo się cieszę, że 

sam zacząłeś tę rozmowę. Przynajmniej będę 
wiedziała. Już nie będę się łudzić, że kiedy-

kolwiek będziesz znów taki jak dawniej. 

ON: Słuchaj, gadasz takie głupstwa, że aż 
mnie trzęsie. Przestań bajdurzyć, bo mnie 

szlag trafi, i daj mi przeczytać gazetę, do 

wszystkich diabłów! 

ONA: A kochasz mnie jeszcze? Tak jak daw-

niej? I jesteś dla mnie znów taki jak dawniej? 

I przepraszasz mnie za wszystko, coś powie-

dział bez zastanowienia? Biedny! Przykro ci, 

że doprowadziłeśo tego, żebym pomyślała, że 

już nie jesteś taki jak dawniej... No, to do-

brze. Już się nie gniewam. Co tak siedzisz? 

ON: Jak siedzę? 

ONA: Taki znudzony. Dawniej się ze mną 
nie nudziłeś. 
 

Poniższy tekst może mieć nieocenioną wartość, kiedy ktoś znienacka poprosi Was o wy-

głoszenie okolicznościowego przemówienia (nie ważne z jakiego powodu i do jakiego au-
dytorium). Sugeruję nauczenie się go na pamięć lub wycięcie go i noszenie stale przy so-

bie. Powodzenia:) 
 

Koleżanki i koledzy,  

osmotyczne komunikowanie celów wymaga sprecyzowania i określenia systemu powszechne-

go uczestnictwa. Podobnie aktualna struktura organizacyjna spełnia istotną rolę w kształtowa-

niu modelu rozwoju. W ten sposób stały wzrost zakresu naszej efektywności powoduje doce-

nianie znaczenia nowych propozycji. Wyższe założenia misji, a także stałe zabezpieczenie in-

formacyjno-integracyjne naszej działalności pomaga w przygotowaniu i realizacji kierunków 

wzmacniania kultury korporacyjnej. 

Wyzwolenie efektu synergii spowodowało, że wzmocnienie i rozwijanie struktur sprzyja pro-

cesowi uzbędniania przeszacowań postaw uczestników wobec zadań stawianych przez organi-

zację. Z drugiej strony realizacja zadań stawianych przed zespołem spełnia ważne zadanie w 

wypracowaniu odpowiadającego potrzebom systemu szkolenia. Nie zapominajmy jednak, że 

nowy model działalności organizacyjnej mobilizuje szeroką grupę przez udział w kształtowa-

niu wielowątkowej optyki prosprzedażowej. 

Różnorakie i bogate doświadczenia zakres szkolenia przedstawia interesującą próbę sprawdze-

nia dalszych kierunków rozwoju. Troska kierownictwa, a szczególnie dalszy rozwój różnych 

form działalności pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania istniejących warunków 

administracyjno-finansowych. Praktyka codziennego oddziaływania z procesami dowodzi, że 

efektywna polityka informacyjna zmusza nas do reakceptacji odpowiednich warunków akty-

wizacji. 

Wagi i znaczenia tych problemów nie trzeba szerzej udowadniać, ponieważ efekt szerokich 

konsultacji międzydziałowych umożliwia w większym stopniu tworzenie form oddziaływania. 

Dziękuję. 

- Dzisiaj nie pracuje. 

- No to chodź tu sama, bo nie rozumiem co 

klientka chce... 

- Dobra, idę. 
Po chwili, Zośka: 

- Słucham? 

Turystka: 

- One ticket to Moscow, please. 

- Do Moskwy? Da, pozalujsta. A w kotoryj 

czas? 

- Excuse me? 

- Nu davajte, sleduszcij pojezd idet v vosiem 

czasov. Hotite bilet pokupit? 

Turystka do męża: Oh my God. I don't un-

derstand her... 

Jakiś facet za nimi: 

- Excuse me, could I help you with this? 

- Yes, please, thank you. 

Facet do kasjerki: 

- Przepraszam, o której najbliższy pociąg do 

Moskwy? 

- A pan co chciał? Kolejka jest!!! 

 

Autentyk z Dworca Centralnego  
 
Miejsce akcji: Dworzec Centralny w War-

szawie w kasach  

MIĘDZYNARODOWYCH. 

Bohaterowie: Kasjerki 1, 2; turystka i jej mąż 
(oboje z Ameryki), jakiś facet za nimi. 
 

Podchodzi turystka do kasy. 

- Hello, when does the next train to Moscow 

leave? 

Kasjerka 1: 

- Słucham? 

- When does the next train to Moscow leave? 

- Proszę głośniej bo nie rozumiem. 

- Excuse me? 

- A, pani Angielka... Zośka, zawołaj Krysię, 
ona chyba zna angielski... 

(przypominam: kasa międzynarodowa) 

Zośka: 

- Nie ma Krysi, poszła na papierosa. 

- No to Baśka, ona chyba po niemiecku zna... 


