Jak oceniæ ryzyko
pracy przy komputerze (2)
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Komputer a zdrowie

rzy pracy z komputerem powszechnie obserwuje siê wystêpowanie nastêpuj¹cych dole
gliwoci (rys. 1.):
a) miêniowo-szkieletowe: bóle szyi, ramion, pleców oraz palców i d³oni,
b) obci¹¿enie psychiczne: bóle g³owy i zaburzenia wzroku, uczucie napiêcia psychicznego,
c) psychosomatyczne: alergie, bezsennoæ, pobudzenie, nerwowoæ.

Rys. 1. Typowe dolegliwoci przy pracy z komputerem
Znane s¹ tak¿e inne zagro¿enia dla zdrowia zwi¹zane z prac¹ przy monitorach ekranowych:
 syndrom RSI (ang. Repetitive Strain Injury): zespó³ urazów wynikaj¹cych z chronicznego przeci¹¿enia organizmu; objawia siê przewlek³ymi bólami ramion, przedramion,
przegubów i d³oni; RSI powstaje na skutek d³ugotrwa³ego pozostawania w siedz¹cej
pozycji cia³a, powoduj¹cej statyczne obci¹¿enie miêni oraz nacisk na dyski miêdzykrêgowe;
 syndrom SBS (ang. Sick-Building-Syndrom): odczuwalne trudnoci w oddychaniu, powodowane ci¹g³ym przebywaniem w klimatyzowanych pomieszczeniach w miejscu pracy,
w domu, w samochodzie, spotêgowane dodatkowo oparami substancji chemicznych pochodz¹cych z mebli i tworzyw sztucznych, zapachami tuszów stosowanych w urz¹dzeniach drukuj¹cych, ozonem pochodz¹cym z drukarek laserowych, jak i na³adowanymi
elektrostatycznie drobinami py³ów i kurzu;
 stres psychologiczny: uczucie ci¹g³ego napiêcia wynikaj¹cego z ³¹cznego oddzia³ywania wszystkich uci¹¿liwoci zwi¹zanych z prac¹ przy stanowisku komputerowym, w tym
ze sposobu zorganizowania pracy, zakresu odpowiedzialnoci i uprawnieñ, podzia³u
pracy miêdzy cz³owieka a komputer, czy zmiany stosunków miêdzy ludmi, wynikaj¹cych z nowych sposobów komunikowania siê w skomputeryzowanym rodowisku pracy.
Aby zapobiegaæ omówionym uci¹¿liwociom, nale¿y systematycznie, tzn. co
pewien okrelony czas, analizowaæ obci¹¿enia u¿ytkownika na stanowiskach
pracy z komputerami i natychmiast usuwaæ ich przyczyny. W wiêkszoci przypadków ród³a niewygody i uci¹¿liwoci mo¿e samodzielnie usun¹æ u¿ytkownik, prawid³owo dobieraj¹c i rozmieszczaj¹c wyposa¿enie oraz przestrzegaj¹c zaleceñ podanych w niniejszym opracowaniu.

Komputer a obci¹¿enia psychiczne
Pracy z komputerem czêsto towarzyszy stres, spowodowany niepewnoci¹ wyniku pracy,
uzale¿nieniem od technologii, jak i pewn¹ abstrakcyjnoci¹ wykonywanych zadañ. Dodatkowo obci¹¿aj¹cym czynnikiem jest czêsto ograniczenie kontaktów miêdzyludzkich wystêpuj¹ce wtedy, gdy organizacja pracy jest silnie ukierunkowana na produktywnoæ. Efektami takiego stanu jest frustracja pracowników, brak satysfakcji z wykonywanej pracy i czêsto zwiêkszona rotacja personelu, podnosz¹ca koszty szkolenia nowych pracowników.
Aby zmniejszyæ ³¹czny efekt obci¹¿eñ psychicznych wystêpuj¹cych przy pracy z komputerem, pracodawca powinien przestrzegaæ nastêpuj¹cych zaleceñ ogólnych:
 Organizowaæ stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spe³nia³y
one wszystkie wymagania bezpieczeñstwa pracy i ergonomii pracy z komputerem.
W kolejnych odcinkach bêdziemy podajwaæ podstawowy zbiór wymagañ, jakim powinno
odpowiadaæ stanowisko pracy z monitorem ekranowym i z komputerem; zalecenia poszerzone i ze szczegó³owym opisem mo¿na znaleæ w innych publikacjach przez nas przytaczanych. U³atwi¹ one wykrycie zagro¿eñ dla zdrowia pracowników i nieprawid³owoci, które pracodawca jest zobowi¹zany usun¹æ.
 Zmniejszaæ monotoniê i fragmentarycznoæ wykonywanych operacji przez powierzanie pracownikowi do wykonania zadañ o ró¿norodnym charakterze
Zadania wykonywane z komputerem powinny obejmowaæ:
 czynnoci przygotowawcze, organizacyjne, kontrolne i wykonawcze,
 czynnoci manualne i manipulacyjne oraz czynnoci wymagaj¹ce aktywnoci intelektualnej, pobudzaj¹ce kreatywnoæ, rozwi¹zywanie problemów, okrelanie celów.
 D¹¿yæ do z³agodzenia skutków abstrakcyjnoci pracy
Zaleca siê stosowanie przyjaznego oprogramowania, które wykorzystuje obrazy i grafikê
ilustruj¹ce dokumenty, us³ugi, obiekty w sposób jak najbli¿szy ich rzeczywistemu wygl¹dowi oraz które posiada system pomocy pozwalaj¹cy samodzielnie rozwi¹zywaæ typowe problemy.
 Przeciwdzia³aæ ograniczaniu kontaktów spo³ecznych.
Nale¿y zapewniæ pracownikom d³ugo pracuj¹cym z komputerem mo¿liwoæ czêstszych kontaktów ze wspó³pracownikami, nie tylko podczas regulaminowych przerw, ale i przez wykonywanie wspólnych prac wymagaj¹cych komunikowania siê.
 Zwiêkszaæ wp³yw pracowników na przebieg i wykonywanie pracy.
Bardzo wa¿nym sposobem zwiêkszania wp³ywu pracowników na organizacjê pracy jest w³¹czanie ich do wspó³decydowania poprzez informowanie, konsultowanie, negocjowanie i
wspólne podejmowanie decyzji.
 Zadbaæ o estetykê wnêtrz pracy.
£adny wystrój, wysoka jakoæ mebli, estetyka i zieleñ w pomieszczeniach pracy maj¹ du¿y
wp³yw na satysfakcjê pracowników pracuj¹cych z komputerami, jak i na przeciwdzia³anie
stresom i frustracjom z t¹ prac¹ zwi¹zanym.

Obowi¹zki pracodawcy

Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczeñstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposa¿onych w monitory ekranowe [1]
zgodne jest z Dyrektyw¹ Unii Europejskiej 90/270/EEC [2], dotycz¹c¹ zapewnienia warunków pracy z urz¹dzeniami ekranowymi.
Powy¿ej wymienione rozporz¹dzenie nak³ada na pracodawców obowi¹zek ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych przez nastêpuj¹ce dzia³ania:
 zmniejszanie uci¹¿liwoci pracy przez organizowanie stanowisk pracy w sposób zgodny z zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 prowadzenie systematycznej oceny wystêpuj¹cych zagro¿eñ i podejmowanie dzia³añ
koryguj¹cych stwierdzone niezgodnoci,
 informowanie pracowników o wystêpuj¹cych zagro¿eniach i dostêpnych rodkach ochrony zdrowia przy pracy oraz przeprowadzanie dla pracowników szkoleñ w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy z monitorami ekranowymi,
 prowadzenie dzia³alnoci profilaktycznej, ukierunkowanej na ochronê zdrowia pracowników i na ograniczenie szkodliwego wp³ywu obci¹¿eñ wystêpuj¹cych w pracy z
monitorami ekranowymi.
Przedstawimy poszczególne fragmenty ww. rozporz¹dzenia z komentarzem. Cdn.
[1] Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposa¿onych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 Nr 148,
poz. 973).
[2] Dyrektywa Unii Europejskiej 90/270/EEC. European Community: Council Directive of 29 May
1990 on the minimum safety and health requirements for the work with video display screen
equipment (O zapewnieniu minimum bezpieczeñstwa i wymagañ zdrowotnych dla pracy z
urz¹dzeniami ekranowymi).

Jerzy Grabosz, Marcin Sikorski
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii
(rys. K. Pokrzywnicka)
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Po³owinki WETI i ZiM
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ak¿e ten czas leci!!! Pamiêtam jak niedawno sk³ada³em pa
piery na Politechnikê... a tu ju¿ minê³y trzy lata! Zgodnie z
tradycj¹ przyjêt¹ tak¿e na naszej uczelni, a¿eby uczciæ ten smutny moment, postanowilimy wybraæ siê na Po³owinki.
W dniu 22-04-2001 w Gdañsku w klubie studenckim Kwadra-
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Tomasz Klajbor
Student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Karole 2001

0 kwietnia 2001 roku, w Dworze Artusa w Gdañsku, odby³
siê fina³ VIII edycji Konkursu KAROLE, organizowanego
na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii Politechniki Gdañ- skiej.
Po raz kolejny nagrodzono najbardziej uzdolnion¹ m³odzie¿
studenck¹, która wykaza³a siê inicjatyw¹ i kreatywnym myleniem.
Przes³aniem Konkursu jest wy³onienie i nagrodzenie najlepszych prac projektowych wykonanych przez studentów Wydzia³u w wybranych firmach, na podstawie ich rzeczywistej sytuacji rynkowej.
Powi¹zanie i wspó³praca Politechniki Gdañskiej ze sferami
gospodarczymi Wybrze¿a zainspirowa³y pracowników Katedry Organizacji i Projektowania Systemów Produkcyjnych
Wydzia³u Mechanicznego ( z niej to w 1993 roku powsta³ Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii) do zorganizowania Konkursu
KAROLE.
Pomys³odawcami Konkursu s¹: dr in¿. Marek Wirkus, dr in¿.
Jerzy Kosza³ka i mgr in¿. W³adys³aw Stachowski  nauczyciele
akademiccy Politechniki Gdañskiej.
Nazwa KAROLE wybrana zosta³a dla uhonorowania pamiêci
wybitnego polskiego ekonomisty prof. Karola Adamieckiego
(1866-1933), który by³ jedn¹ z najbardziej interesuj¹cych postaci polskiego ¿ycia gospodarczego dwudziestego wieku 
wspó³twórc¹ nauki organizacji i zarz¹dzania oraz autorem wielu podstawowych zasad teoretycznych z tej dziedziny wiedzy.
Ide¹ Konkursu jest nawi¹zywanie i pog³êbianie wzajemnych
kontaktów miêdzy studentami a rodowiskiem gospodarczym.
Pomys³odawcom Konkursu zale¿a³o na zmobilizowaniu studentów do twórczej pracy oraz ich promowaniu w rodowisku
pracodawców.
Wzorem lat ubieg³ych, w tym roku organizacjê Konkursu
powierzono studentom Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii Politechniki Gdañskiej. Zadania tego podjêli siê: Dorota K³ysewicz,
Anna Ry¿, Anna Ba³¿ewska, Tomasz Orchowski, Krzysztof
Sêkowski, Daniel Soæko i Jacek Roppel.
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towa odby³y siê wspólne Po³owinki trzeciego roku WETI
(studiów magisterskich) oraz drugiego roku Zarz¹dzania I Ekonomii (in¿.). Na zabawie nie zabrak³o tak¿e wielu znakomitych
goci reprezentuj¹cych kadrê pedagogiczn¹. Na pocz¹tku parê
s³ów powiedzia³ do grona 200 zebranych studentów pan prof.
Józef Woniak, dziekan Wydzia³u ETI. Tañczylimy i rozmawialimy przy starych szlagierach naszych rodziców, ale nie
zabrak³o te¿ muzyki naszych czasów. DJ serwowa³ w dobrym
gucie utwory do zabawy. By³o kilka weso³ych konkursów, podczas których mo¿na by³o wygraæ trochê zaprawy chmielowej.
Zabawa trwa³a do bia³ego rana!
Nie zawiod³a podczas ca³ego wieczoru ekipa osób kreuj¹ca
nasz¹ imprezê. Jest nam niezmiernie mi³o zakomunikowaæ, ¿e
Kwadratowa spe³ni³a nasze oczekiwania pod wzglêdem bezpieczeñstwa, obs³ugi technicznej, a tak¿e walorów rozrywkowych. Wspania³¹ nagrod¹ dla organizatorów by³y umiechy raduj¹cych siê studentów, a tak¿e gratulacje od zaproszonych
goci. Cieszy fakt, i¿ z wielu klubów studenckich z tradycjami,
rozrywka w stylu, który zaserwowa³a Kwadratowa, sprawia,
i¿ ka¿dy z nas bardzo d³ugo bêdzie wspomina³ tê zabawê.

Po raz kolejny patronat honorowy nad Konkursem objêli:
 Maciej P³a¿yñski, Marsza³ek Sejmu RP,
 prof. Edmund Wittbrodt, Minister Edukacji Narodowej,
 Marek Goliszewski, Prezes Business Center Club.
Patronat generalny objê³a firma PriceWaterhouse-Coopers.
Patronami medialnymi byli: Radio Plus, Dziennik Ba³tycki
i Eurostudent.
Drugi raz z rzêdu do konkursu do³¹czy³a Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Dla studentów z tej uczelni stworzono odrêbn¹ kategoriê, logistykê, która wynika z profilu ich studiów.
W tym roku studenci walczyli o najwy¿sze laury w szeciu kategoriach: badania marketingowe, organizacja przygotowania
produkcji, logistyka, biznesplan, strategiczny plan marketingowy, zarz¹dzanie przedsiêwziêciami.
W ka¿dej kategorii nominowane s¹ trzy, a nagradzana jest
jedna praca. Prace projektowe nominowane s¹ przez prowadz¹cych zajêcia. O tym, jaki projekt otrzyma statuetkê KAROLA, decydowa³a kapitu³a z³o¿ona z przedstawicieli firm wspó³pracuj¹cych z organizatorami Konkursu, pracowników naukowych Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii oraz w³adz uczelni.
W tym roku kapitu³ê Konkursu stanowili:
 prof. Boles³aw Garbacik jako przewodnicz¹cy (Politechnika Gdañska),
 prof. Alicja Konczakowska (Politechnika Gdañska),
 prof. Wiktor Adamkiewicz (Politechnika Gdañska),
 dr in¿. Jerzy Kosza³ka (Politechnika Gdañska),
 dr Boles³aw Kociukiewicz (Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹),
 Janusz wieczkowski (PriceWaterhouse-Coopers),
 Maciej Lipiñski (Gdañska Fundacja Kszta³cenia Mened¿erów).
Tegoroczni zwyciêzcy Konkursu KAROLE
W kategorii: Badania marketingowe
Anna £ukaszuk, Karina Richert, Beata Tor³op,
za projekt pt.: Badania marketingowe
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W kategorii: Organizacja przygotowania produkcji
El¿bieta Gleske, Ewa Iwaniuk, Iwona Benedict-Lica, za projekt pt.: Projekt produktu  BIURKO MIX
W kategorii: Logistyka
Patrycja Brzozowska, Dominika Cywiñska, Micha³ Gurzyñski, za projekt pt. Przekszta³cenie w operatora logistycznego szans¹ dla polskich przewoników na rynku us³ug transportowo-spedycyjno-logistycznych
W kategorii: Biznesplan, której patronowa³a firma Nexus Consultants
Anna Bogdaniuk, Justyna Brzeska, Anna Spaniel, za projekt
pt.:Projekt techniczno-organizacyjny zak³adu przemys³owego w warunkach firmy STC
W kategorii: Strategiczny plan marketingowy
Anna Bokszycka, Tomasz Sitek, za projekt pt.: Strategiczny
plan marketingowy dla firmy Hydrokan Winkiel SA
Projekt otwarcia nowego oddzia³u (SJB) w Olsztynie
W kategorii: Zarz¹dzanie przedsiêwziêciami, której patronowa³ Orodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego oraz Stowarzyszenie Project Management Polska
Ewa Lewkowicz, Rados³aw Prostak, za projekt pt.: Planowanie i kontrola realizacji budowy domu dla przedsiêbiorstwa Marbud
Nagrody dla zwyciêzców, oprócz pami¹tkowych dyplomów
i statuetek, to ró¿nego typu szkolenia i upominki rzeczowe (telefony komórkowe, ksi¹¿ki itp.) Poza tym, laureaci ka¿dej kategorii odbêd¹ p³atne sta¿e w renomowanych firmach wspó³pra- cuj¹cych z organizatorami Konkursu, i ta nagroda jest dla

nich szczególnie cenna, poniewa¿ daje im mo¿liwoæ zdobycia
pierwszych zawodowych dowiadczeñ. Wspó³praca zapocz¹tkowana karolowym sta¿em przeradza siê bardzo czêsto (jak
pokazuj¹ losy finalistów Konkursu z lat wczeniej- szych) w
pierwsze propozycje pracy.
Udzia³ w Konkursie stwarza m³odym ludziom szansê zaistnienia na rynku pracy i otwiera im drzwi do przysz³ej kariery.
Z kolei firmy w³¹czaj¹ce siê do Konkursu poszukuj¹ wród laureatów póniejszych pracowników. To najlepszy dowód, ¿e
po³¹czenie wiedzy technicznej, ekonomicznej, mened¿erskiej i
humanistycznej, konieczne do wykonania projektów, jest poszukiwanym towarem na rynku pracy. wiadczy o tym du¿e
zainteresowanie uczestnictwem w Konkursie KAROLE okazywane ze strony firm. Partnerami bie¿¹cej edycji Konkursu by³y
firmy: Argo SA, KOM-EKO, Soft-tronik, Idea-Centertel, Dynamit, TUiR Warta. Organizacja Konkursu nie mog³aby obyæ
siê bez udzia³u firm wspieraj¹cych: O.M. Investment, Perfect
Consulting, Instytutu Logistyki i Magazynowania, Gdañskiej
Fundacji Kszta³cenia Mened¿erów, Auchan, SA Fazer, Gdañskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej, Pomorskiego
Zak³adu Gazowniczego, Agencji Rozwoju Pomorza, Muzeum
Historii Miasta Gdañska oraz Conrad Passed.
Jak widaæ, korzyci dla studentów i firm uczestnicz¹cych w
konkursie s¹ tu obustronne. Dlatego te¿ coraz wiêcej firm zwraca
siê do W³adz Wydzia³u z prob¹ o zarekomendowanie najlepszych studentów i absolwentów. Takich w³anie studentów pomaga promowaæ Konkurs KAROLE.
Anna Ba³¿ewska
Studentka Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii

Zwyciêzcy Konkursu
Karole 2001
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CO TO JEST ESTIEM
 European Students of Industrial
Engineering and Management
CEPRIM jest organizacj¹ studenck¹ dzia³aj¹c¹ na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii Politechniki Gdañskiej. Organizacja, mimo i¿ posiada
w³asn¹ nazwê, jest lokaln¹ grup¹
europejskiej organizacji ESTIEM.
Jest to europejska organizacja zrzeszaj¹ca studentów uczelni technicznych studiuj¹cych na kierunkach zwi¹zanych z in¿ynieri¹ i zarz¹dzaniem w przemyle (IEM). Organizacja za³o¿ona zosta³a w 1990 roku, posiada 51 lokalnych przedstawicielstw
w 18 krajach Europy, w sumie zrzesza ponad 40 tys. studentów,
a jêzykiem oficjalnym jest angielski. G³ówny cel ESTIEM: Jednoczenie i kszta³cenie europejskich studentów ZARZ¥DZANIA I IN¯YNIERII W PRZEMYLE. Grupy Lokalne organizuj¹ w ró¿nych krajach Europy konferencje, wyk³ady, warsztaty, spotkania z przedstawicielami firm, turnieje decyzyjne
(case-study) oraz lokalne imprezy integracyjne. Daje to mo¿liwoæ poszerzania wiedzy i wymiany dowiadczeñ z zakresu
in¿ynie- rii i zarz¹dzania w przemyle. Cz³onkowie Grup Lokalnych odwiedzaj¹ siê wzajemnie, aby dowiedzieæ siê czego
o studiach w obcym im otoczeniu, poznaæ firmy i uczelnie w
innym europejskim kraju (Activity Week). To wszystko powoduje, i¿ ESTIEM tworzy niezrównan¹ sieæ ³¹cz¹c¹ ludzi z ró¿nych kultur i o ró¿nych dowiadczeniach.
Co organizacja daje studentowi?
 Umo¿liwia nawi¹zanie kontaktów oraz wymianê dowiadczeñ miêdzy studentami in¿ynierii i zarz¹dzania w przemyle z ca³ej Europy.
 U³atwia wspó³pracê z podobnymi organizacjami w Polsce,
jak i w innych krajach Europy.
 Pomaga w wyszukiwaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu wspó³pracy z przedsiêbiorstwami.
 Promuje studentów in¿ynierii i zarz¹dzania w przemyle.
 Organizuje konferencje i szkolenia, warsztaty i seminaria,
turnieje, wizyty w przedsiêbiorstwach, wymianê miêdzynarodow¹.
Cz³onkiem organizacji mo¿e zostaæ ka¿dy student in¿ynierii
i zarz¹dzania w przemyle lub kierunku pokrewnego, wyk³adanego na Politechnice Gdañskiej.
Dzia³alnoæ ESTIEM obejmuje:
 Projekty VISION  cykl seminariów i warsztatów prowadzonych przez profesorów i przedstawicieli wiêkszych firm
europejskich
 TIMES (Tournament In Management and Engineering Skills)
 turnieje decyzyjne
 Activity Weeks
 Miêdzynarodowe wymiany studenckie  Exchange; Study
Guide; Katalog CORS
 Council Meeting  walne zgromadzenia przedstawicieli Grup
Lokalnych
 ESTIEM Forum  internetowe forum dyskusyjne, do którego bardzo gor¹co zapraszamy wyk³adowców i profesorów
Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii
 ESTIEM Magazine  wydawany dwa razy w roku
 Postgraduate Calatogue
 Akademie letnie
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Projekty CEPRIM grupy lokalnej ESTIEM
ESTIEM oferuje studentom IEM z ca³ej Europy mo¿liwoæ przygotowania
oraz uczestnictwa w wielu przeró¿nych
projektach i wydarzeniach. Niektóre z
nich maj¹ cele czysto towarzyskie, inne
za skupiaj¹ siê bardziej na zagadnieniach naukowych i anga¿uj¹ w to jedne z najwiêkszych firm
europejskich i wiatowych.
ESTIEM prezentuje zarówno coroczne projekty o zasiêgu
ogólnoeuropejskim, jak i lokalne wydarzenia. Cz³onkowie CEPRIM, Grupy Lokalnej ESTIEM, uczestniczyli ju¿ w wielu projektach europejskich, takich jak: seminaria VISION, Activity
Weeks w Barlinie oraz Hamburgu, Magazyn. W zesz³ym roku,
razem z Grupami Lokalnymi z Warszawy i Poznania zorganizowaliomy Activity Week Poland pod has³em Mission: Possible, który zakoñczy³ siê wielkim sukcesem. W tym roku, w
maju, ponownie zaprosimy studentów z innych krajów. Ponadto w styczniu 2001 r. na Politechnice Gdañskiej odby³y siê ju¿
drugie Lokalne Kwalifikacje do turnieju TIMES. Poza tym nawi¹zujemy wspó³pracê z innymi organizacjami i firmami, dziêki czemu studenci naszej uczelni mog¹ uczestniczyæ w takich
projektach, jak Nestle Forum czy ju¿ druga edycja konkursu
Euromanager Poland 2001, który cieszy siê ogromn¹ popularnoci¹, zarówno wród studentów, jak i wyk³adowców. Od tego
roku staramy siê równie¿ pomóc studentom III roku Wydzia³u
Zarz¹dzania i Ekonomii w znalezieniu praktyki letniej. Jednak
nasz¹ najwiêksz¹ chlub¹ jest organizowanie tegorocznej, ju¿
VIII edycji Konkursu KAROLE 2001.
Jeli kto chcia³by dowiedzieæ siê czego wiêcej na temat
naszej organizacji, zapraszamy na strony:
http://estiem.zie.pg.gda.pl, oraz www.estiem.org
W razie jakichkolwiek pytañ prosimy o kontakt:
dorota.klysewicz@estiem.org
Dorota K³ysewicz
Studentka Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii

Miêdzynarodowe Targi Pracy

T

17-18 maja 2001

egorocznym komisarzem Targów Pracy odbywaj¹cych siê
na Wydziale ETI jest Anna Kopy³owicz, studentka V roku
tego Wydzia³u.
Aniu, czy mog³aby powiedzieæ parê s³ów o sobie?
Koñczê specjalnoæ Telekomunikacyjne Systemy Monitoringu rodowiska. Je¿eli chodzi o moj¹ dzia³alnoæ na Wydziale,
to jestem ju¿ od drugiego roku studiów zwi¹zana z Samorz¹dem. Od tego momentu rozpoczê³am tak¿e czynny udzia³ w
organizacji Targów Pracy i Dni Wydzia³u WETI. Mo¿na wiêc
ten okres uwa¿aæ za pocz¹tek mojej przygody z przedsiêwziêciami studenckimi na Wydziale.
W latach poprzednich pomaga³a w organizacji Targów Pracy, a dzisiaj przewodzisz tegorocznemu projektowi. Czy nie jest
zbyt trudno pogodziæ studia z prac¹ spo³eczn¹?
Jest trudno. Ale przez ca³y czas dopingowa³y mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, chcia³am udowodniæ sobie, ¿e mo¿na co zrobiæ od pocz¹tku zgodnie z w³asnym planem i zrealizowaæ do
koñca. Nie przeczê, ¿e potrzebni s¹ do tego ludzie, którzy tak
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jak ja maj¹ chêæ dzia³ania, którzy nie licz¹ na korzyci mog¹ce
wyp³yn¹æ z tego projektu. I tylko gdy ma siê dobry zespó³, wspó³pracuje siê z nim, to mo¿na co osi¹gn¹æ. Po drugie, chcia³am
pokazaæ wszystkim, ¿e dziewczyna te¿ potrafi.
Czy mog³aby przypomnieæ czytelnikom historiê Targów na
WETI?
Historia nie jest krótka. Tegoroczne Targi s¹ czwart¹ edycj¹
i powiem, ¿e je¿eli chodzi o mnie, chcia³abym, ¿eby inicjatywa
Targów zosta³a na sta³e wpisana w okres majowy na Wydziale.
Targi Pracy s¹ tak wartociow¹ imprez¹, ¿e widaæ jej efekty. W
zesz³orocznej edycji sama znalaz³am pracê w ten sposób. Pierwsze Targi by³y organizowane na 14 firm, nastêpne by³y sukcesywnie rozszerzane. A teraz ju¿ przekszta³ci³y siê w Miêdzynarodowe Targi Pracy. Trzy firmy zagraniczne przyjê³y zaproszenia do uczestnictwa.
Czy Twoja praca nad Targami ma oddwiêk? Czy w latach
poprzednich by³o du¿e zainteresowanie studentów? I wreszcie: czy Targi s¹ potrzebne?
Tak, s¹ potrzebne. Ich pierwsza edycja by³a skierowana tylko do studentów naszego Wydzia³u z racji tego, ¿e zaproszone
firmy reprezentowa³y wy³¹cznie bran¿ê IT. Tegoroczna impreza nastawiona jest na pozyskanie m³odych, zdolnych ludzi, którzy chc¹ siê uczyæ, chc¹ pokazaæ co w ¿yciu, przede wszystkim CHC¥..., którzy mog¹ byæ dobrym nabytkiem dla firmy.
Warto zaznaczyæ, ¿e tegoroczni wystawcy to nie tylko firmy z
bran¿y elektronicznej, telekomunikacyjnej i informatycznej.
Jak oceniani s¹ studenci pozyskani na Targach przez pracodawców? Wielu absolwentów stwierdza, ¿e w pracy wykorzystuj¹ 10% tego, czego ich nauczano, a dowiadczenie zdobywa siê dopiero w firmach..
Wiêc mo¿e te uwagi nale¿y skierowaæ do w³adz naszej uczelni, a¿eby program nauczania sta³ siê bardziej korzystny dla studentów jako przysz³ych pracowników. Podniesie to ich wartoæ
rynkow¹, a szkole przyniesie jeszcze wiêkszy presti¿ i s³awê...

S

Czy zrobiæ sequel?
Oto jest pytanie.

equel to tzw. kontynuacja, zazwyczaj druga czêæ jakiego
hitu kinowego. W przemyle filmowym zdarza siê to doæ
czêsto i mo¿na by tu wymieniaæ wiele tytu³ów filmów, które
doczeka³y siê drugich, a nawet trzecich czêci. Jednak problem
w tym, ¿e rzadko kiedy drugi film jest w stanie dorównaæ pierwszemu pomimo tego, ¿e czêsto ma lepszy bud¿et i lepszych scenarzystów.
Dlatego te¿, krêc¹c Krótki filmu o zaliczaniu, w ogóle nie
myla³em o poci¹gniêciu tych postaci dalej. Scenariusz (powiedzmy...) nie zostawia³ otwartych okienek, jak to zwykle bywa
w filmach robionych i nastawionych na kasê, które by umo¿liwi³y automatyczne przejcie do drugiego odcinka.
No, ale ka¿dy kiedy zmienia pogl¹dy, wiêc i ja musia³em
zweryfikowaæ swoje stanowisko w tym temacie. Po kilku projekcjach Krótkiego filmu... wiele osób zaczepia³o mnie i pyta³o, czy bêdzie druga czêæ, ¿e a¿ siê prosi, bo jest tyle tematów fajnych itd. Wtedy czêsto opowiadali mi swoje pomys³y.
Niektóre by³y naprawdê rewelacyjne, ale musia³em ustaliæ jaki plan.
Jedn¹ z niewielu udanych serii filmowych s¹ wszystkie filmy OBCY i co tam. Dlaczego? Rzeczywicie temat niby ten
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Jak bêd¹ wygl¹da³y tegoroczne Targi?
Tegoroczna edycja nastawiona jest nie tylko na promocjê na
Politechnice, ale wychodzimy te¿ z inicjatyw¹ do innych uczelni Trójmiasta. Maj¹ to byæ Targi nie tylko miêdzynarodowe ale
te¿ wszechuczelniane. Kiedy przyjdziesz do nas w maju,
stwierdzisz, ¿e firmy nie bêd¹ dla ciebie istnia³y tylko na papierze, ¿e mog³e porozmawiaæ z przedstawicielami zajmuj¹cymi
siê rekrutacj¹ pracowników, zorientowaæ siê, jak dostaæ pracê,
jakie s¹ wymogi pracodawców...
Spotka³em siê z opini¹, ¿e Targi Pracy s¹ reklam¹ dla firm i
w rzeczywistoci miejsc pracy dla studentów nie ma za du¿o...
Trudno to powiedzieæ. Czêsto zdarza siê równie¿ i tak, ¿e
niektóre firmy, nie maj¹c obecnie nowych miejsc pracy, chc¹
siê jedynie pokazaæ na Targach. Chc¹ w ten sposób zaakcentowaæ swoj¹ obecnoæ na rynku i jednoczenie chc¹, ¿eby studenci wiedzieli, ¿e one istniej¹. Ale nie mo¿emy zapominaæ, ¿e
nieliczne firmy uprawiaj¹ce tak¹ reklamê mog¹ nas potrzebowaæ za kilka miesiêcy. Wtedy mo¿e znajd¹ podania naszych
studentów gdzie w szufladzie. S¹ te¿ korporacje, które co roku
zatrudniaj¹ du¿o studentów, s¹ nie tylko wystawcami, ale tak¿e
sponsoruj¹ nasz¹ imprezê. Mówiê tu o firmie Intel i Wirtualnej
Polsce. Bez ich pomocy nie uda³oby siê zorganizowaæ tego
przedsiêwziêcia.
Jak na Targi Pracy patrzy kadra uczelniana?
Dziekan je popiera, popieraj¹ tak¿e prodziekani. Kadra wiêc
nie tylko zauwa¿a, ¿e jest takiego rodzaju dzia³alnoæ studencka, jak Targi, ale na pewno nie s¹ im one obojêtne.
Lubisz to co robisz?
TAK!!!
Dziêkujê za rozmowê.
Z Ann¹ Kopy³owicz rozmawia³
Tomasz Klajbor
Student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

sam: obcy, ale ka¿dy film by³ zrealizowany przez innego re¿ysera, akcja toczy³a siê w ró¿nych zupe³nie miejscach i czasie,
oprócz g³ównej bohaterki ca³a reszta ekipy zmienia³a siê.
To by³ w³anie ten plan. Zrobiæ kompletnie inny film. Wiadomo, ¿e zdania póniej mog¹ byæ podzielone i niektórzy mog¹
poczuæ siê zawiedzeni, ¿e nie ma tego samego klimatu itd. Ale
mylê, ¿e ten pomys³ siê sprawdzi³ i powsta³ film, który nie jest
w ¿adnym wypadku kopi¹ Krótkiego filmu..., a ma swój w³asny styl i rytm.
Re¿yserem by³.... no tak... znowu ja. Tego nie mog³em zmieniæ. Mia³em pomys³ zaanga¿owaæ operatora do filmu, tak aby
zdjêcia by³y ju¿ jak nale¿y. Niestety, ogrom projektu (zdjêcia w
sumie trwa³y 10 miesiêcy z wakacyjn¹ przerw¹) sprawi³, ¿e nikt
nie móg³ siê w to zaanga¿owaæ. Postanowi³em wiêc trochê siê
podszkoliæ. Konsultowa³em siê, uczy³em siê wieciæ na planie
(przy krótkim filmie nie u¿y³em ani jednego wiat³a), podpatrywa³em ró¿ne techniki. Film wymaga³ o wiele wiêcej operatorskiego wysi³ku ni¿ poprzedni, ze wzglêdu na du¿¹ iloæ zdjêæ
nocnych, kiedy to po prostu TRZEBA postawiæ kilka lamp i
udawaæ, ¿e niby noc tak wygl¹da.
Trzon ekipy aktorskiej te¿ nie móg³ ulec zmianie, wiêc wyjciem by³y ma³e przetasowania. Sylwester (Piotr T. Wojciechowski) wyszed³ na pierwszy plan i mia³ on teraz rolê równoleg³¹ z
Bartelikiem. W pewnym momencie ci dwaj bohaterowie musz¹
ze sob¹ wspó³pracowaæ, co prowadzi do ró¿nych ciekawych
PISMO PG

sytuacji. W tej kwestii oczywicie niczego nadzwyczajnego nie
wymyli³em, poniewa¿ wszystkie filmy policyjne zbudowane
s¹ w ten sposób. Jeden gliniarz i drugi zupe³nie inny gliniarz na
pocz¹tku siê nienawidz¹ i nie chc¹ ze sob¹ pracowaæ, a na
koñcu s¹ super kumplami (Zabójcza broñ, Rush hour, nawet pocz¹tek X-files, ale to jednak trochê inny klimat).
Oprócz tego trzeba by³o wprowadziæ nowe postaci. Oczywicie musia³a to byæ dziewczyna, tak aby Bartelik mia³ siê w kim
zakochaæ. Ale  aby nie by³o tak prosto  dziewczyna nie jest
sama, tylko z kolesiem. A kole...? Ten to naprawdê jest z³y.
Sylwester to przy nim cienki zawodnik.
Co zrobiæ z fabu³¹? Pomys³ ju¿ jest: nowa dziewczyna, Bartelik siê zakochuje, Sylwestrowi te¿ siê podoba i jest problem.
Dodatkowym problemem jest ten jej kolega, no i mamy film.
Niestety, nie jest to fabu³a na wartki film i 90 minut, wiêc jeszcze trzeba co powymylaæ. Bartelik nie mo¿e zrobiæ dyplomu
i mêczy siê strasznie. Nie mo¿e siê dogadaæ z matk¹. Jedna
super dziewczyna jest w nim zakochana, ale on tego nie widzi,
tylko gania za tamt¹ (to bardziej zabawa dla widza). Sylwester
ma dziewczynê, przez któr¹ odchodzi od niego wierny kompan. Ale to nie wszystko. Musi byæ jaki trzon akcji. I tutaj
wchodzi bezsensowny i nierealny w¹tek kryminalny, który jednak stwarza du¿o ciekawych i zabawnych sytuacji, a jednoczenie w swej powadze jest trochê mieszny (mam nadziejê).
No to w³aciwie opowiedzia³em fabu³ê filmu, a tak naprawdê tylko jej pocz¹tek. Chcia³em to wszystko powiedzieæ, aby
wyjaniæ, jak skomplikowane to wszystko w pewnym momencie siê sta³o. Ca³oæ, poza tym, musia³a byæ spójna z Krótkim
filmem, a jednoczenie musia³a funkcjonowaæ osobno, aby jego
znajomoæ nie by³a niezbêdna. Uffff.
I tutaj w³anie zaczyna siê jatka. Sceny krêcilimy zupe³nie
osobno, o chronologicznym realizowaniu filmu nie mo¿na w
tych warunkach nawet marzyæ. Zaczêlimy próby kaskaderskie
w kwietniu, a zdjêcia zakoñczylimy chyba 5 marca. Premiera
by³a 15. Du¿o czasu. Du¿o rzeczy mo¿e siê te¿ w tym czasie
wydarzyæ. Przed wakacjami by³ spory impas i Bartelik zakoñczy³ temat, po prostu cinaj¹c w³osy. Strasznie siê wkurzy³em,
poniewa¿ produkcja stanê³a. Najlepsze by³o to, ¿e wydawa³o
nam siê, ¿e ju¿ bardzo ma³o zosta³o, ¿e ju¿ w³aciwie oprócz
kilku scenek to wszystko mamy nakrêcone. Zaczêlimy znowu
w padzierniku  i ci¹gnê³o siê do pocz¹tku marca.
Nieraz te¿ uderza³em g³ow¹ w mur, myl¹c po co krêcê fabularny film?! Trzeba by³o zrobiæ jaki teledysk, albo kilka, a
nie anga¿owaæ siê w roczn¹ akcjê, i to drugi raz z rzêdu. Ale
co tam, nad takim kolosem trzeba nauczyæ siê panowaæ, a do
tego ¿adne podrêczniki nie przygotuj¹.
Akcja jednak nie zakoñczy³a siê po premierze. Du¿o osób
czeka³o na film i trzeba by³o premierê w koñcu zrobiæ. Zreszt¹
bez takiego twardego terminu chyba nigdy bym nie skoñczy³.
Oczywicie nie oby³o siê bez pewnych wpadek, poniewa¿ ca³y
film od pocz¹tku do koñca obejrza³em po raz pierwszy o godz.
2 w dniu premiery, ale cieszê siê, poniewa¿ prawie wszystkie
zarzuty odnonie do amatorskoci filmu dotyczy³y tych w³anie niedoci¹gniêæ.
Jestem teraz w trakcie poprawiania filmu, bêdê musia³ równie¿ dokrêciæ niektóre scenki, które troszeczkê wyjani¹ fabu³ê. Neptun Film zainteresowa³ siê dystrybucj¹ i bardzo mo¿liwe, ¿e od nowego roku akademickiego ujrzy on wiat³o lamp
projektorowych w kinach, co by³o od lat moim najwiêkszym
marzeniem.
Dziêkuje wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w realizacjê
tego, jak i poprzedniego przedsiêwziêcia, oraz wszystkim wiPISMO PG

dzom, którzy tak ¿ywo reagowali w kinie Neptun 15 marca.
Dziêki nim w³anie film ma szansê trafiæ do kin. Wielkie dziêki
wszystkim.
Pawe³ Czarzasty
Student wydzia³u Architektury

Hmm, nie wiem...
Hmm, nie wiem od czego zacz¹æ. Pierwsz¹ rzecz¹, jaka mi
przychodzi do g³owy, kiedy mylê o ca³ym tym przedsiêwziêciu, jest zamieszanie, jakie uda³o nam siê wywo³aæ nie tylko
Licencj¹ na zaliczanie, ale i KFoZem, bo przecie¿ od niego wszystko siê zaczê³o. Przez to te¿ ca³e to pe³noetatowe studiowanie gdzie nam umknê³o (tu podziêkowania dla kadry, ¿e
jeszcze jestemy na listach). Prawdê mówi¹c, nigdy bym siê nie
spodziewa³, ¿e kiedy ludzie przyjd¹ do najwiêkszej sali kinowej w kraju, ¿eby ogl¹daæ nasze wyg³upy. Teraz tak sobie przypominam, ¿e kiedy sta³em na scenie podczas premiery Krótkiego filmu o zaliczaniu i widzia³em przed sob¹ 600 osób bij¹cych brawo na stoj¹co  pomyla³em : nic mi wiêcej nie
potrzeba!. Jednak w kilka tygodni póniej wyszed³ projekt
drugiego filmu. Wszyscy wiedzielimy, ¿e trzeba zrobiæ krok
naprzód. I tak siê sta³o... po prostu. W du¿ej mierze uda³o siê to
dlatego, ¿e wokó³ Paw³a zgromadzili siê ludzie, którzy byli pe³ni determinacji, chêci i zapa³u. Ekipa to teraz naprawdê zgrany
zespó³. Mo¿e nawet to w³anie jest jednym z naszych wiêkszych sukcesów.
Tak du¿o uda³o nam siê zdzia³aæ m.in. dziêki przychylnoci
tych, którzy mog¹ wiêcej. Chyba nad Licencj¹ unosi siê
wci¹¿ jaka pozytywna aura  sponsorzy, premiera w Neptunie, przychylnoæ kadry uczelnianej, medale od samego Rektora PG (dziêkujê!!!!!!!!) za co zupe³nie nie zwi¹zanego z naszymi studiami (wiadczy to te¿ o ogromnym poczuciu humoru
i ogromnej tolerancji) i teraz wiadomoæ o dystrybucji filmu.
Nie wiem, kto za ca³oci¹ stoi, ale k³aniam siê nisko.
Krêcenie to by³a  pomimo czêstego skrajnego wyczerpania, g³odówki, nerwów  ci¹g³a beczka miechu. Nie wiem czy
wszêdzie praca przy filmie wygl¹da tak jak u nas, ale jeli tak,
to ja bardzo proszê o sta³y etat. To by³o jak impreza. Przypuszczam, ¿e mo¿na by zrobiæ powalaj¹cy humorem materia³ filmowy ze wszystkich akcji, które mia³y miejsce na planie, i ze
wszystkich nieudanych dubli.
Mam nadziejê, ¿e te nasze filmowe akrobacje stan¹ siê swoistym wiadectwem tego, ¿e na PG nie studiuj¹ wcale aspo³eczne, drêtwe istoty, które tylko licz¹ wzory. I mam te¿ nadziejê,
¿e my, to tylko dobry pocz¹tek renowacji zanikaj¹cej kultury
studenckiej.
W jakie dwa tygodnie po premierze sytuacja trochê siê uspokoi³a, trochê odpoczynku, powolny powrót do uczelnianej rzeczywistoci. Cieszylimy siê wszyscy sukcesem, ale mimo to
czêæ osób ogarn¹³ jaki melancholijny nastrój. Zdalimy sobie
sprawê, ¿e to daje siê we znaki brak akcji, brak dzia³ania, brak
filmowej adrenaliny i popremierowy spadek cinienia. Ale jeszcze profesjonalna feta przed nami, kiedy film uka¿e siê w
kinach. Ja siê chyba od tego uzale¿ni³em. To ju¿ bêdzie mój
drugi (po naszych studentkach) na³óg. No có¿, trudno... do zobaczenia w Cannes!
Tomasz Bartelik
Student Wydzia³u Architektury
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Dni Kultury Studentów
Politechniki Gdañskiej

ajowe s³oneczko niechêtnie zapowiada³o nadchodz¹ce
weso³oci, których bylimy wiadkami podczas wielu
imprez zoorganizowanych przez studentów PG. NEPTUNALIA 2001 zaciekawi³y bogatym programem zapewne nawet
najbardziej wybrednych z nas. Je¿eli tego by³oby ma³o, to pozosta³o uczestnictwo w koncertach, grach i happeningach zaorganizowanych z okazji Dni Wydzia³ów, które z powodu zbyt
obszernego planu NEPTUNALIÓW nie mieci³y siê na plakacie...
Uroczyste otwarcie Dni Kultury Studentów Politechniki
Gdañskiej NEPTUNALIA 2001 odby³o siê 13 maja wystêpem
kabaretu Kuzyni. 14 maja o godz. 1430 przemaszerowalimy
ulicami Gdañska w kierunku Starego Miasta, przy akompaniamencie orkiestry dêtej Pstrong. Tam¿e odby³y siê pokazy walk
rycerskich, wystêpy teatru ulicznego i ¿onglerów. Wieczorami
moglimy udawaæ siê na koncerty jazzowe i kabaretowe do klubu
INFINIUM. Gdy tylko troszeczkê odpoczêlimy, to na drugi
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dzieñ elektrycy zapraszali do poogl¹dania sobie trochê filmów na wolnym powietrzu. O 1900 w Auditorium Novum odby³a siê druga edycja Konkursu Piosenki Serca Raduj¹cej. Koncert ten uwietni³ pianista Leszek Mo¿d¿er. 16 maja mo¿na by³o
spêdziæ z Architektur¹ na Piasku, bawi¹c siê w Sopocie od 1400
na koncertach, bior¹c udzia³ w rozgrywkach sportowych, koñcz¹c wieczorem na dyskotece w klubie GALAXY. 16 i 17 maja
 to dni sportu na PG. By³y turnieje gier sieciowych, bowlingowe, strzeleckie, bryd¿owe, szachowe itp. 17 maja ruszy³y dwudniowe Targi Pracy na wydziale ETI. A w klubie studenckim
Kwadratowa odby³y siê koncerty g³ówne NEPTUNALIÓW.
Zagra³y m.in. Paragraf 22, Sztywny Pal Azji, Farba. Nastêpnego dnia w tym samym miejscu s³uchalimy zespo³ów Sebastiana Makowskiego, Zdrowa Woda, Pudelsi i innych. 19 maja odby³y siê rajdy studentów w nieznane zak¹tki Pomorza... Niektórzy nawet zaznali w niedzielê rozkoszy walki w turnieju paintballowym. W niedzielê wieczorem mo¿na by³o wejæ do
Kwadratowej i spróbowaæ swoich si³ w koncercie karaoke...
Pragn¹³bym podkreliæ, i¿ nie wyszczególni³em wszystkich
imprez, poniewa¿ by³o ich bardzo wiele i d³ugo by pisaæ...
Tomasz Klajbor
Student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
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