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Wstępniak...
o już ostatni numer wyspy,
wydany przez obecną redak
cję. Po wakacjach przeczytacie już
teksty
stworzone
przez
naszych
młodszych kolegów. Nie oznacza to
jednak, że z wyspą już się żegnamy.
Wielu z nas poświęciło temu wy
dawnictwu
masę
czasu,
kosztem
różnych wyrzeczeń i z przyjemno
ścią będziemy do wyspy powracać
jako współpracownicy.
W tym miejscu, chcielibyśmy po
dziękować Wam - czytelnikom, za
poświęconą uwagę, a w szczególno
ści za solidną porcję krytyki. Kry
tyki
nie
zawsze
konstruktywnej,
bo z tej cieszymy się w szczególno
ści. Dzięki Waszym e-mailom, mo
gliśmy
podnieść
swoje
umiejętno
ści i dostosować wyspę do Waszych
potrzeb. Jak nam się to udało? Nie
nam oceniać...
Od
ostatniego
wydania
wyspy,
bardzo dużo się działo. Dla wielu
najważniejszą była decyzja o przy
znaniu nam organizacji Euro 2012.
Czy damy sobie radę? Przecież, to
przerasta
nas
organizacyjnie,
ma
terialnie
i
infrastrukturalnie.
Że
by tylko we wszystko nie wdarła się
korupcja, a w budowę i unowocze
śnienia
struktur
sportowych,
nie
zaangażowano
fikcyjnie
działają
cych firm.
Biorąc pod uwagę to, w jakim
tempie
budujemy
jeden
kilometr
autostrady, oraz fakt, ze 80% pol
skich
robotników
zamiast
praco
wać, opiera się o łopatę - powinni
śmy raczej starać o organizacje tur
nieju, w roku 2020.

T

Pozostaje mieć jeszcze nadzieje na
wielką odsiecz tych, którzy za Chle
bem wyjechali na zachód. Z drugiej

strony patrząc - może nie będzie tak
źle. W końcu, jako nieliczni możemy
pochwalić się tym, że mamy wielu
uzdolnionych
robotników
fizycz
nych... Z dyplomem Uczelni Wyż
szej w ręku.
Tym miłym akcentem zakończmy
temat Euro. Za parę lat zobaczymy,
jak wszystko będzie wyglądać...
A co w numerze?
, Na początek proponujemy wywiad
z
najsłynniejszym
lubelskim
bez
domnym, którego silna wola, mo
że zadziwiać każdego z nas. Histo
ria człowieka, którego życie zmusi
ło dosłownie do zamieszkania „pod
mostem”.
Dalej możecie przeczytać wywiad
z nową Kanclerz WSPA - Anetą
Chmielewską-Mazur.
Z
tekstu
do
wiecie się m.in., dlaczego tak długo
trzeba było czekać na stypendia.
Wykładowcy również powinni być
zadowoleni - w naszym wywiadzie
pani Kanclerz rozwiewa plotki na
temat obniżki płac.
Specjalnie dla Was, nasza redak
cyjna koleżanka opisuje jak prze
biega
wymiana
studentów
zagra
nicznych
związanych
programem
Erasmus. Niech żałują ci, którzy
mieli jechać, a nie pojechali.
Na
zakończenie
trochę
tekstów
poważnych.
Wszechobecny
ostatnio
temat tarczy antyrakietowej, wpro
wadzenie waluty Euro oraz terro
ryzm. Autor tekstu patrząc w przy
szłość, stara się przewidzieć zagro
żenia także podczas Euro 2012.
Pozostaje mi tylko zaprosić Was
do lektury i życzyć udanej sesji,
która niestety zbliża się wielkimi
krokami... Redaktor Naczelny
Artur Gontarz
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Rozmowa ze Sławomirem, oajsłyooiejszym bezdomnym w Lublinie

deszczu pod rynnę,
samochodu pod most!

Jak do tego doszło, że stał się
Pan człowiekiem bezdomnym?
Straciłem
pracę.
Pracowałem
w
hotelu Unia. Nie wytrzymałem at
mosfery w domu. Były ciągłe awan
tury i naciski ze strony rodziny.
Starałem się jak tylko mogłem, ale
sytuacja rodzinna stawała się nie
do zniesienia. W końcu wyprowa
dziłem się z domu.
Czy miał Pan

gdzie

się

wypro

wadzić?
SŁÓW KILKA...
Sławomir G. jest bezdom
nym od 18 lat. Pod kładką dla
pieszych, przy ul. Armii Kra
jowej w Lublinie mieszka od
6 lat. Kiedyś mieszkał w sta
rym, niejeżdżącym już samo
chodzie. Ale mieszkańcom
osiedla pojazd przeszkadzał, ponieważ zajmował miejsce na parkingu. Auto zostało przewiezio
ne na złomowisko. Pan Sławomir nocował w klat
kach schodowych, ale był stamtąd ciągle przega
niany. Dostał starego Trabanta. Po czterech la
tach też mu go zabrano.

Nie miałem. Wyniosłem się na
ulicę. Najpierw mieszkałem w sta
rych samochodach, potem w klat
kach schodowych. Na końcu wy
ładowałem
pod
mostem.
Urządzi
łem się tu. Mam stare meble, które
znalazłem na śmietniku. Jakoś daję sobie radę.
Jak na Pana wyprowadzkę zare
agowała Pana rodzina?
Nie zareagowała.
Kogo dokładnie ma Pan na my
śli? Żonę, dzieci?
Mam jedną córkę, ale nie znam
jej. Wyprowadziłem się z domu, kie
dy moje dziecko miało 8 miesięcy.
Miałem prawa do widywania cór
ki, ale mimo to byłem od niej ciągle
izolowany. Była żona nie pozwalała
mi jej nawet zobaczyć.
Czy córka wie, co się teraz z Pa
nem dzieje?
Myślę, że tak. Za dużo o mnie ar
tykułów w gazetach i reportaży te
lewizyjnych, żeby nie wiedziała. Je
stem jednak przekonany, że ona
ma zakaz odzywania się do mnie i
widywania ze mną.

Jak Pan sobie radzi? Z czego pan
żyje?
W pobliżu mojej kładki jest sporo
sklepów i stoisk przed nimi. Poma
gam handlującym w rozładowaniu i
załadowaniu towaru. W zimie odśnie
żam wejścia do sklepów. Zawsze do
stanę za to jakieś pieniądze lub coś
do jedzenia. Oprócz tego jest tu spo
ro ludzi dobrej woli, którzy przyno
szą mi jedzenie i odzież. Ja za to, jeśli
mogę, to też im w czymś pomagam.
Gdzie się Pan kąpie i pierze so
bie ubrania?
U kolegi, który mieszka tu nieda
leko.
Mieszka Pan tu cały rok? Nawet
w zimie?
Tak. W ziemie ciągle tu przycho
dzi policja i sprawdza cgy nie zamar
złem, ale ja się nie dam. Nie chcę iść
do noclegowni, bo tam nabawiłem
się insektów. Wiem, co trzeba zrobić,
żeby nie zamarznąć. Wystarczy być
trzeźwym. W zimie nie piję.ani kro
pelki.
Czy próbował Pan znaleźć jakąś
stałą pracę?
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Tak, oczywiście. Nawet pracowa
łem w firmie wykańczającej wnę
trza. Do dziś nie dostałem wynagro
dzenia. Pracodawca okazał się być
oszustem. Nie tylko mnie wystawił.
Trochę ludzi u niego pracowało.
Jak się Pan czuje jako najsłyn
niejszy bezdomny w Lublinie?
Mówiąc szczerze to nie daje mi
to satysfakcji. To żaden zaszczyt.
Z drugiej jednak strony cieszy mnie
to, że są ludzie, którzy chcą się o
mnie dowiedzieć czegoś więcej i w
jakiś sposób mi pomóc.
Tworzy Pan piękne, plastyczne
dzieła. Czy robi je Pan dla siebie,
czy może je Pan sprzedaje?
Sprzedaję
je
w
Kazimierzu,
są
dość drogie, bo jedno takie moje
malowidło lub wyklejanka powstaje w miesiąc, a nieraz dłużej.
Skąd ma Pan farby i inne mate
riały potrzebne do malowania?
Inspiruje
mnie
natura.
Wie
le przedmiotów to gałęzie, trawa,
kwiaty. Do swoich prac używam też
potłuczonego szkła. Farby dostałem
od jednego człowieka, który też ko
cha malować.
Jakie
jest
Pana
największe
dzieło?
Mieszkając pod kładką 6 lat widziałem już ponad 14 śmiertelnych
wypadków. Serce zaczęło mi pła
kać. Zrobiłem z kamieni krzyż, któ

Siła wspomnień
Ile razy zdarza
nam się opadać
z sił mówiąc, że
jest już tak źle, że
gorzej chyba być
nie może?
Każdego dnia musimy
stawać oko w oko z no
wymi problemami. Ten
dencja polaków do na
rzekania wydaję się być
nawet na topie. Wszy
scy lubimy sobie czasem
po marudzić, że jest nam
źle, że nasze problemy są
tak bardzo poważne, że
nas przytłaczają, że je
steśmy bezradni...
Czy rzeczywiście tak
jest? Czy zrobiliśmy co
kolwiek, aby je rozwią
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ry zmienia kolory. Jest to krzyż św.
Krzysztofa, patrona kierowców.
Jakie jest Pana największe ma

zać? Łatwo jest uciekać
od problemów, ale sztu
ką jest nauczyć się sta
wiać im czoła!
Bezradność

rzenie?
Praca i mieszkanie. Ale w głębi
serca, marzę o tym żeby zobaczyć
córkę. Może kiedyś ją zobaczę. Jest
już

dorpsła,

więc

może

kiedyś

chce się ze mną spotkać.
Rozmawiała: Kamila Kempisty
ILU JEST BEZDOMNYCH?
► Brak jest dokładniejszych informacji o skali zja
wiska bezdomność w Polsce. Liczbę osób bez

ze-

Wojtek, 24-letni stu
dent AWF, osoba spon
taniczna,
energiczna,
ambitna, zawsze dążą
ca do postawionych so
bie celów. Prowadził cią
głe ‘życie w biegu’. Pew
nego dnia jednak wszyst
ko stanęło.
Jako
poszkodowany,

cy. Liczba ta ulega okresowym zmianom, oscy

jednego z najgłośniej
szych wypadków w Pol

lując wokół wartość 30 tysięcy. W 2002 roku
liczba ta wyniosła 31 382 osoby, (wikipedia)

domnych określa się od 30 do nawet 300 tysię

tala. Trzy ofiary śmiertel
ne, pięć osób w stanie
krytycznym - to skut
ki pamiętnego przejazdu
przez krajową A4. Z wy
ciętą śledzioną, połama
nymi żebrami, przebitymi
płucami, obitym sercem i
połamanym kręgiem po
sześciu dniach obudził
się i wszystko przybrało
inną postać.
Po dwóch tygodniach
pobytu w Chrzanowskim
szpitalu wrócił do domu.
- Najgorsza była ta bez
radność, gdy nagle po ży
ciu na wysokich obro
tach zostajesz przyku
ty do łóżka - mówi. Po
moc bliskich, rehabilita
cja i ogromna chęć po
wrotu do zdrowia pozwo
liły mu stanąć na nogi,
ale co dalej? - Wszyscy
traktowali mnie jak ka
lekę, i to wkurzało mnie
najbardziej, nic nie mo
głem zrobić sam - wspo
mina. Studia na AWFie
od zawsze były jednym
z jego największych ma
rzeń. Po takich obraże
niach niestety szansa na
powrót była bardzo nikła
wręcz żadna.

pewien okres niestety nie
może chodzić na żadne
zajęcia
sprawnościowe,
mimo to uważa, że lepsze
to niż nic.
Stara się prowadzić
normalne życie jak każ
dy z nas. Blizny na cie
le dawno się zagoiły, lecz
wspomnienia tego tra
gicznego dnia i problemy
z tym związane zostaną
już na zawsze. - Najważ
niejsze jest to żeby się nie
poddawać, żeby walczyć
o swoje, każdy problem
jest do rozwiązania - mó
wi - popatrz na mnie, z
połamanym
kręgosłu
pem studiuje na AWFie!
Wspomnienia to często
jedyne, co nam pozostaje po wielu sytuacjach,
chwilach czy nawet krót
kich momentach. Lubi
my wspominać. Niekie
dy jednak wspomnienia
to nasze przekleństwo,
są rzeczy, których wcię
libyśmy nie przeżyć albo,
chociaż nie pamiętać.
Co by się nie działo
trzeba mieć w sobie odro
binę optymizmu, tak jak
Wojtek nauczyć się pa
trzeć na problemy z dy
stansem i zamiast je wy

Szczęście w nieszczę

olbrzymiać to strać się

ściu
Po sześciu męczących

je rozwiązywać, a wtedy

większość

wszystko będzie łatwiej
sze.

sce, jesienią 2006, w sta

rzeczy wróciła do normy.

Karolina

nie śpiączki trafił do szpi

Wrócił na studia, przez

Pominkiewicz
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GDZIE WARTO BYĆ?
► Opera: Giuseppe Verdi Jraviata" - wersja estradowa
Lublin, 8 czerwca
Sceniczna wersja wybitnego
dzieła Giuseppe Verdiego, pre
miera w Lublinie pod dyrek
cją światowej sławy dyrygentki
Dalii Atlas z udziałem Orkiestry
Filharmonii Lubelskiej, solistów:
Agnieszki Bochenek - Osieckiej
(Traviata), Małgorzaty Boro
wik (Flora), Jarosława Wewióry (Alfred), Adama Szerszenia
(Georges Germond, ojciec Al
freda). Organizatorem jest Fil
harmonia im. H. Wieniawskie
go w Lublinie. Więcej informacji
na www.filharmonialubelska.pl

► Wystawa Jan Paweł II na Maj
danku"
Lublin, 9-30 czerwca
Wystawa fotograficzna Jan
Paweł II na Majdanku" upa
miętniająca dwudziestą rocz
nicę wizyty papieża w byłym
obozie koncentracyjnym na
Majdanku, www.majdanek.pl

► Festiwal Teatrów Europy Środ
kowej .Sąsiedzi"
Lublin, 11-17 czerwca
Festiwal Teatrów Europy Środ
kowej „Sąsiedzi" to spotkanie
tradycji teatralnych krajów two
rzących region nazywany Euro
pą Środkowo - Wschodnią. Te
goroczna edycja poświęcona
jest kobietom. Festiwal składa
się z trzech nurtów obejmują
cych przedstawienia teatralne,
spektakle uliczne i różne formy
teatru dla dzieci. Jest otwarty

Karta szyta na miaro
Każdy dba o swoje pieniądze, w
końcu zawsze ciężko trzeba na
nie pracować. Szczególnie, gdy
jesteśmy studentami i mamy na
ogół ich mało. W jakim banku
i na jakim koncie je ulokować,
jaką warto mieć kartę płatniczą?
•
ycie studenta, to spore wyzwanie.
Zwłaszcza dla portfela. Dlatego myśl
o umieszczeniu pieniędzy w dobrym miej
scu staje się naglącym priorytetem. Możliwo
ści jest wiele. Oferty banków zaskakują ilo
ścią wariantów. Niestety wiele nie spełnia na
szych oczekiwań, a jak wiadomo, w trakcie
nauki liczy się każdy grosz.
Oczywiście, znając studenckie realia będą
nas interesować głownie karty przedpłacone,
gdyż jest to najbardziej popularny rodzaj kart
płatniczych.
Każde konto ma swoją specyfikę. Obecnie
bankom bardzo zależy na pozyskaniu stu
denckich pieniędzy, ponieważ gra idzie o na
prawdę duże stawki.

Z

Do założonego konta Oferują nam prezenty
- takie jak kilkadziesiąt złotych gratis od fir
my, czy darmowe prowadzenie rachunk, oraz
wypłaty w każdym banku i bankomacie bez
prowizji.
Nie polecam jednak popadać w zachwyt,
bo jak wszędzie - banki starają się na nas
przede wszystkim zarobić.
Na co szczególnie musimy zwrócić uwagę
przy zakładaniu konta?
Po pierwsze na ilość bezprowizyjnych ban
komatów, bo chyba nikt nie lubi ponosić do
datkowych kosztów. Następnie - dostęp do
konta przez Internet, telefon i SMS. Wszyst
ko, żeby ułatwiać sobie życie. Najbardziej
ważny będzie dla nas całkowity koszt prowa
dzenia konta wraz z opłatami za karty, prze
lewy czy dostęp do kanałów elektronicznych.
Polecam, więc interesować się nowymi
ofertami banków, ponieważ coraz bardziej
zbliżają się one do realiów codzienności. Stu
dent nie jest już zwykłym petentem, ale staje
się poważnym pełnymi godności klientem.
Gerard Logaciuk

zarówno dla teatrów instytucjo
nalnych, grup profesjonalnych,
jak i dla twórców niezależnych
i alternatywnych. Jedynym kry
terium kwalifikacyjnym jest po
ziom artystyczny prezentowa
nego dzieła.
Program Festiwalu będzie
wzbogacony innymi działania
mi kulturalnymi, takimi jak: kon
certy, wystawy i spotkania, a
także sesja poświęcona współ
czesnej literaturze kobiecej na
Ukrainie i Białorusi. Stałą pro
pozycją jest Klub Festiwalo
wy jako miejsce swobodnych
spotkań i dyskusji, w których
uczestniczyć będą w tej edycji
m.in. kobiety, które stały się już
ikonami życia społecznego i ar
tystycznego.
www.festiwal-sasiedzi.pl

k RODZAJE KART:

► kredytowe związane z przy
znaniem
przez
bank limitu kre
dytowego. Bank udziela kre
dytu posiadaczowi karty (za
zwyczaj oprocentowanego).
Użytkownik karty okresowo
dostaje rozliczenie transak
cji wykonanych kartą.
► debetowe - karty wy
dawane do rachunku ban
kowego. Obciążają one kon
to posiadacza na kwotę
transakcji w momencie jej
wykonywania. Kwota trans
akcji nie może przekroczyć
stanu
konta
posiadacza
karty.
► obciążeniowe - połą
czenie karty kredytowej i
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debetowej. Karty te są wy
dawane dla posiadacza ra
chunku bankowego. Bank
udziela posiadaczowi kre
dytu i co jakiś czas (naj
częściej 1 miesiąc) wysta
wia mu rozliczenie, które
go równowartość pobiera z
konta.
► przedpłacone - do
konanie transakcji tą kar
tą wymaga wcześniejszego
zasilenia karty kwotą, do
wysokości której następ
nie autoryzowane są trans
akcje. Karta taka nie jest
związana
z
rachunkiem
osobistym i może być wy
dana „na okaziciela” tzn.
bez personalizacji karty ja
ko np. karta podarunkowa.

Niektóre źródła za karty
przedpłacone uważają rów
nież Elektroniczne portmo
netki.
► wirtualne - karta jest
jedynie zarejestrowanym w
systemie rozliczeniowym nu
merem - nie jest wydawa
na w fizycznej postacji (z pa
skiem magnetycznym czy też
chipem).
Nie można, więc dokony
wać nią żadnych transak
cji w POSach i bankoma
tach - można nią realizować
tylko transakęje typu „card
not present*. Pod względem
sposobu rozliczenia trans
akcji jest ona mocno zbli
żona do karty przedpłaconych.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ uczrinta
I

Stosunki w Kole
Naukowym

KOMENTARZ

Małe sprostowanie
Absolutnie nie wypieram się żad

cej razy. Szkoda tylko, że zapo

nego słowa, które padło z moich

mniałam o tym wspomnieć.

ust (a ściślej mówiąc - z mojej

- Powiedziałam, że młodzi ludzie

klawiatury) w artykule. Chce tylko

eksperymentują

złożyć małe sprostowanie.

A i owszem. Tylko, że tych uza

Nie każdy bywalec dyskotek, to

leżnionych jest 1 na 50, a nie jak

alkoholik i narkoman. Nie każ

to wyszło z mojej wypowiedzi, co

da dziewczyna - imprezowicz-

drugi. Jesteśmy przecież dorośli i

ka. oddaje się za piwo czy pigułę.

każdy z nas sam decyduje o tym,

Nie uważam też, że przychodząc

co robi. Poza tym nie każdy bie-

do klubu trzeba zamówić cole i

rze, nie każdy brał albo zacznie

przycupnąć w kącie jak odludek.

brać, tylko i wyłącznie, dlatego,

Za odpowiedni strój nie uważam

że idzie na imprezę do klubu.

worka po ziemniakach, a seks

Nie przestanę jednak potępiać

w życiu jest nie tylko przyjemno

i będę walczyć z nieświadomy

ty nie tylko ja. Na antenie - chcia-

ścią, ale wręcz koniecznością.

mi 16-latkami, którym wydaje się,

łam powiedzieć coś ważnego, a

Nie tylko u mnie w pracy dzieją

że jak wezmą „piksę", to wielkim

wyszło zupełnie na opak. Cóż...

się rzeczy, które jeżą mi włosy na

krokiem wkroczą w dorosłość.

Taka jest siła mediów.

głowie, bo zdarza się to w każ

Powiedziałam, że większość im

Kiedy dowiedziałam się, że ra

dym klubie, dyskotece czy barze.

prez kończy się seksem w krza

zem z moim redakcyjnym „sze

Są ludzie i ludziska. Jednak, fak

kach albo w samochodzie. To też

fem" - mamy być gośćmi Stud

tycznie w swojej „niefortunnej” ra

po części prawda. Widziałam nie

ni Akademickiej - młodzieżowej

diowej wypowiedzi zapomniałam

raz taką sytuację i byłam zszo

audycji Radia Lublin, a podczas

o ludziach - skupiając się na lu

kowana.

jej trwania pogadać na żywo o

dziskach...

Znajomi, po wysłuchaniu tej au

Wyspie oraz moim artykule („Po

- Powiedziałam przecież, że mło

dycji uświadomili mi, że wyszłam

tamtej stronie baru") - ucieszy

dzi ludzie potrafią tylko pić i ćpać,

na strasznego „społecznika”, któ

łam się niezmiernie.

a swoje nocne wojaże kończą z

ry potrafi tylko mówić o tym, - ja

Pomyślałam, że w końcu ktoś się

przygodną partnerką/partnerem

ka niegodziwa jest młodzież w

zainteresował tym, o czym pisze-

na tylny siedzeniu auta albo w

dzisiejszych czasach, a przecież

my w Wyspie. Tym bardziej moim

krzakach. I tak i nie. Widziałam

to nieprawda!

artykułem!

takie akcje nie raz, w różnych lu

Też lubię się pobawić, napić piwa

Audyqa była późno i trwała za

belskich klubach. Pytanie brzmi

i pójść potańczyć ze znajomymi.

ledwie kilka minut. Najpierw kil

jednak - ile razy widziałam za

To naturalne! Po całym tygodniu

ka pytań o czasopismo, redak

kochane pary, które przyszły się

nauki i stresu trzeba przecież od

cję, współpracowników, artykuły

pobawić, czy osoby uwielbiające

reagować.

i tematykę.

muzykę i taniec, które tylko cze

żeby w tym wszystkim znaleźć

Jednak, kiedy Pan Redaktor za

kają, żeby móc w weekend za

umiar i wyczucie, żeby nie sto

pytał o mój tekst dostałam kom

szaleć i oderwać się w końcu od

czyć się do piwnicznych stanów

pletnej zaćmy umysłowej...

nauki? Otóż zdecydowanie wię

moralności. Magda Stec

W

łaśnie wróciłam z radia...

Czuje niesmak. Nieste

I

Dariusz Paleczny - nowy przewodniczą
cy Samorządu Studenckiego, w towarzy
stwie Olgi Rukasz i Anny Mataczyńskiej.

z

narkotykami.

Najważniejsze

jednak,

nicjatywy
studentów
trzeciego
roku Stosunków Międzynarodo
wych wraz z pomocą opiekuna kierun
ku - dr Agnieszki Pawłowskiej i dr. Pio
tra Witkowskiego, powstało na tere
nie uczelni Koło Studentów Stosunków
Międzynarodowych.

Z

Do współpracy przyłączyli się również
studenci drugiego roku, którzy w na
stępstwie przejmą prace nad kółkiem po
starszych kolegach.
Obecnie kółko dopiero rozpoczyna
swoją działalność.
25 kwietnia został wybrany zarząd
składający się z pięciu członków. Do ko
ła należy obecnie około 20 osób.
Koło Stosunków Międzynarodowych
powstało z myślą o integracji studentów
tego kierunku, zainteresowanych współ
pracą w ramach poszerzania swojej wie
dzy i umiejętności. Ma na celu rozwija
nie wiedzy społeczno-politycznej, eko
nomicznej, handlu zagranicznego oraz
kulturowej. Jednym z celów jest tak
że poznawanie rynku lubelskiego, oraz
firm działających na terenie Lublina.
Ważne jest również nabywanie umie
jętności z zakresu współpracy w grupie
i negocjacji partnerskich. W ramach po
czątkowej działalności koła odbyła się
wycieczka do Lwowa, a także spotka
nie w Lubelskim Zakładzie Wyrobów Ty
toniowych w celu poznania działalności
firmy i jej handlowej współpracy zagra
nicznej.
Żaneta Jarka

Pani Kanclerz
o „Łosiach”...
Bardzo

podobała

mi

się

Nowi Samorządowcy

akcja ze zdjęciami źle za

16 maja 2007 odbyły się wybory do Samorządu Stu

parkowanych

denckiego WSPA. Wśród nowo wybranych człon

dów

ków znajdują się: Dariusz Paleczny - przewodniczą

gu. Na co dzień, nie za

cy, Magdalena Górniak - v-ce przewodnicząca, Jo

stanawiam się jak są za

anna Huk - sekretarz, Szymon Kot - skarbnik. Michał

parkowane

parkin

przed

uczel

nią.

nych oraz Karolina Białek, Anna Mataczyńska, Olga

na to uwagę.

Rukasz i Karol Bąk. Chcielibyśmy podziękować za

Na

współpracę dotychczasowym działaczom samorządu,

cy

którzy w tym roku opuszczą już mury naszej uczel

być

ni. Za pośrednictwem wyspy - podziękowania skła

zdjęcia,

damy: Mańce Piech. Barbarze Budce, Agacie Jędrak,

tej akcji na trochę szerszą skalę. Może po

Robertowi Kołodziejczykowi, Łukaszowi Raczkow

stawimy

skiemu, Radosławowi Warownemu, a w szczególno

szkoły

ści przewodniczącemu Jackowi Górze Jednocześnie

wrzucać

chcemy przypomnieć, że jesteśmy tu dla Was. Jeśli

niążek

macie jakiekolwiek pomysły, chcecie uruchomić nową

dentów?

sekqę sportową, nowe koło naukowe etc. Przyjdźcie

Chciałabym,

do nas i powiedzcie nam o tym! Zobaczymy co da się

takich akcji.

tym
i

jednak,

naszym

Szafranek - v-ce przewodniczący ds. studiów zaocz

zrobić!

Teraz

na

samocho

parkingu

coraz

częściej

parkują,

także

wykładow

takich

zdjęć

powinno

zamieszczenie
dla

nich
-

mobilizujące.

pomyślałam

wielką
i

jakiś

sobie

skarbonkę

wszyscy,

którzy

pieniążek,

przeznaczymy

żeby

w

Gdy

na

a

zobaczyłam

o

rozwinięciu

przy
żle

zwracam

wejściu

parkują

później
imprezę

„wyspie"

będą

ten
dla

było

do

pie
stu

więcej

Dariusz Paleczny

wys-pa

Rozmowa z Aneta Chmielewska-Mazur,
Kanclerzem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

Władza w ręku kobiety
l

Dlaczego Pan Kanclerz Radosław
Marciniak, w styczniu, kiedy z nim
rozmawialiśmy, powiedział, że żad
nych zmian na uczelni nie będzie, po
czym złożył rezygnację ze stanowi
ska?
To pytanie należałoby zadać dr inż.
Radosławowi Marciniakowi. Nie mo
gę wypowiadać się na temat przyczyn
osobistych decyzji mojego poprzedni
ka. Obaj panowie, dr Mar
ciniak i prof. Sitko, złoży
li rezygnację z pełnionych
funkcji na ręce Konwentu
WSPA 26 lutego. Dwa dni
później Konwent tę rezy
gnację przyjął. To była sa
modzielna decyzja obu pa
nów.
Mamy informacje od
jednego z wykładow
ców, że jedną ze zmian

dentom, którzy będą mogli zdobywać do
świadczenia przy organizacji konferencji
oraz uczestniczyć w takich projektach.
Podjęte zostały także prace nad przy
gotowaniem wewnętrznego cykliczne
go wydawnictwa naukowego WSPA w
konwencji zeszytów naukowych, w któ
rych nasi wykładowcy będą mogli pu
blikować swoje artykuły. Bardzo chciałabym też, aby wykładowcy przyłączy
li się do przygotowania za
łożeń do projektów wyko
rzystujących środki z Unii
Europejskiej. Unia stwa
rza ogromne szanse finan
sowe wspierające nasze ini
cjatywy, również w zakresie
rozwoju badań naukowych
i podnoszenia kompetencji
zawodowych. Do aktywne
go zdobywania takich fun
duszy zatrudniliśmy nowe
go wyspecjalizowanego w tej dziedzinie
pracownika, jednak proszę o współpracę
także wykładowców. Musimy zharmoni
zować nasze działania, żeby jak najbar
dziej dopasować to, co będziemy robić
do potrzeb studentów. Szczególnie zale
ży mi właśnie na aktywności kadry na
ukowej oraz samych studentów w pro

- Nie przewiduje
obniżek
wynagrodzeń dla
wykładowców. Nie
wiem skąd pochodzą
takie nieprawdziwe
informacje ani kto je
rozpowszechnia.

zna być obniżka płac dla wykładow
ców o 30%
Nie przewiduję obniżek wynagrodzeń
dla wykładowców. Nie wiem skąd po
chodzą takie nieprawdziwe informacje
ani kto je rozpowszechnia. W razie ja
kichkolwiek obaw czy niejasności, ja ja
ko kanclerz, służę zawsze aktualną i
rzetelną informacją na wszystkie tema
ty związane z uczelnią. Drzwi mojego
pokoju są otwarte i jeżeli rzeczywiście u
wykładowców lub studentów pojawi się
jakakolwiek niejasność, to tutaj zawsze

ponowaniu i organizowaniu ciekawych
konferencji i innych przedsięwzięć na
naszej uczelni.
To wewnętrzne wy
dawnictwo jest wyni
kiem kontroli Komisji
można przyjść i zapytać.
Akr e dyt acyj nej ?
Jak zamierza pani promować wy
kładowców?
Poniekąd tak, jednak
rozwój naukowy uczelni to
Doskonaląca się kadra dydaktyczna to
jeden z najważniejszych warunków de- przede wszystkim wiodące założenie nowego wła
cydujących o pozycji uczelni na rynku
ściciela szkoły oraz mój cel
edukacyjnym, dlatego oczywiście zależy
jako kanclerza WSPA. Jest
mi, aby poziom wykładowców i przeka
to warunek niezbędny do
zywanej studentom wiedzy był jak naj
poszerzania oferty eduka
wyższy. Dlatego chcę bardziej rozwijać
cyjnej o studia II stopnia
sferę naukową na naszej uczelni. Pla
nujemy udział naszych pracowników w
szeregu krajowych i międzynarodowych
konferencjach naukowych, zgody na ta
kie wyjazdy otrzymało już kilkoro z wy
kładowców. Chcemy również organizo
wać konferencje, seminaria i warszta
ty w naszej uczelni. Wszystko to stwa
rza możliwość rozwoju naukowego pra
cownikom dydaktycznym, ale także stu-

Środki finansowe na wypłatę stypen
diów pochodzą w całości z dotacji ce
lowej Ministerstwa Nauki i Szkolnic
twa Wyższego. Kłopot jednak polega na
tym, że jakkolwiek Minister rzeczywiście
przekazuje nam dość szybko te pienią
dze, to decyzję wykonawczą do dyspono
wania nimi otrzymujemy dużo później.
Ponieważ są to środki budżetu państwa,
uczelnia zobligowana jest do dyspono
wania nimi zgodnie z przepisami Usta
wy o finansach publicznych. Tak, więc
dopóki nie otrzymamy pisma z MNiSW
z określoną kwotą przyznanej dotacji na
cały rok kalendarzowy, nie mamy pra
wa dokonywania wypłat stypendiów, bo
oznaczałoby to naruszenie dyscypliny fi
nansów publicznych.
Może jednak udałoby się rozwią
zać ten problem pobierając pienią
dze z innego źródła finansowania, na
przykład ze środków uczelni, na po
czet tych stypendiów, a kiedy przyj
dzie dyspozycja z Ministerstwa, uzu
pełnić deficyt?
Niestety nie jest to takie proste. Oczy
wiście rozumiem sytuację studentów,
jednak jak wyjaśniłam wcześniej, zasady
dysponowania środkami dotacji na po
moc materialną podlegają szczególnym
zasadom wydatkowania i rozliczania,
ponieważ są częścią finansów publicz
nych, a nie środkami własnymi uczelni,
która jest przecież uczelnią
niepubliczną. Wobec tego
szkoła nie ma możliwości
prawnych do wykonywania
takich przesunięć. Taka
sytuacja ma jednak i dobre
strony. Jest dodatkowym
zabezpieczeniem dla stu
dentów, gdyż gwarantu
je, że pieniądze z Minister
stwa nie mogą zostać w ża
den inny sposób wykorzy
stane. Znajdują się na odrębnym rachunku bankowym przezna
czonym wyłącznie do tego celu, tak, aby
w każdej chwili możliwe było skontrolo
wanie stanu wykorzystania dotacji.
Na uczelniach państwowych nie ma
tego problemu...

- u dopóki nio
otrzymamy pisma z
MNiSW z określona
kwotą przyznanej
dotacji na cały rok
kalendarzowy,
nie mamy prawa
dokonywania wypłat
stypendiów (J.

wpisanej w strategię rozwoju uczelni.
Nieco zmieńmy temat. Stypendia
naukowe, czy socjalne to dla niektó
rych studentów główne źródło utrzy
mania. Jednak ostatnia wypłata by
ła w grudniu, a następna dopiero pod
koniec kwietnia. Z czego wynika tak
długi czas oczekiwania na te pienią
dze?

-8-

Uczelnie państwowe są jednostka
mi budżetu państwa 'finansowanymi w
przeważającej części ze środków publicz-

nych w związku z tyiri podlegają nieco
innym zasadom rozliczeń finansowych.
Proszę jednak pamiętać, że, mimo iż sty
pendia wydawane są bardziej regularnie,
pieniędzy brakuje na inne cele, które le
piej realizuje uczelnia niepubliczna.
Dlaczego są takie duże różnice po
między wysokością stypendiów w
pierwszym i drugim semestrze?
W przypadku stypendiów naukowych
wynika to z tego, że w pierwszym seme
strze stypendium płacimy za cztery mie
siące, a w drugim za pięć. W przypadku
stypendium socjalnego decyduje ilość
pozytywnie rozpatrzonych podań i pro
sty rachunek matematyczny.
Na korytarzach uczelni niówi się
także o podwyżce czesnego...
Nie mam takich planów. Wręcz prze
ciwnie! Jeśli chodzi o czesne, to prze
widuję jego obniżkę na informatyce i
na transporcie dla osób, które zdecy
dują się na rozpoczęcie nauki w WSPA
w roku akademickim 2007/2008, po
nieważ są to kierunki, które w najwięk
szym stopniu obciążają finansowo stu
dentów. Od nowego roku akademickie
go, dla studentów pierwszego roku, zo
stanie również wprowadzony miesięczny
system opłat za naukę - czesne będzie
rozłożone na pięć rat w semestrze. Na
tomiast studenci lat wyższych będą mo
gli jak zwykle pisać podania o rozłożenie
czesnego na raty.
Jakie inicjatywy studenckie mo
głaby Pani poprzeć? Na jaką pomoc z
Pani strony mogą liczyć studenci?

kawi ludzie nauki i biznesu i pozwalali
korzystać ze swoich doświadczeń. Chciałabym żebyście Wy, teraz jako studenci,
a za chwilę pracownicy, mieli kontakt ze
środowiskiem zewnętrznym i umieli po
ruszać się na trudnym rynku pracy.
Więc jeżeli będą propozycje zapraszania
interesujących osób na wykłady otwarte
to jak najbardziej będę je wspierać. Je
śli będziecie chcieli warsztatów dla sie
bie czy kolegów z innych uczelni, to rów
nież jest to do zrobienia. Kreatywnych
studentów zapraszam do sekretariatu z
przygotowanym planem przedsięwzięcia.
Będziemyjozmawiać.
Powiedziała Pani, że będzie popie
rać mądre inicjatywy. A co myśli pa
ni o promowaniu uczelni, tak jak ro
bią to studenci politologii UMCS. Re
klamują się poprzez krótkie filmiki,
które zamieszczają w Internecie.
Uważam, że to świetny pomysł. My
także zorganizujemy takie przedsię
wzięcia. Na razie zaczynamy od ogłosze
nia konkursu fotograficznego, szczegó
ły wkrótce pojawią się na naszej stro
nie internetowej. Najlepsze prace będą
prezentowane w gablotach w holu szko
ły. Będę popierała wszystkie, także nie
standardowe formy działania.
Chciałabym
przeorganizować
do
tychczasową strategię promocji szkoły,
odejść od standardów, a postawić ra
czej na bardziej innowacyjne, nowocze
sne nośniki i metody, tym bardziej, że
mamy przecież dziennikarstwo i komu
nikację społeczną. Trzeba skorzystać z

tego kierunku, z wiedzy i umiejętności,
jakie studenci uzyskuje, ze świetnej ka
dry pracującej na uczelni.
W jaki sposób uczelnia powinna
walczyć z biernością studentów?
Główna siła powinna wypływać z sa
morządu studenckiego. Samorząd przy
chodzi do mnie, rozmawia i ma zielone
światło na różnego typu działania. Ja ja
ko kanclerz niespecjalnie mogę ingero
wać, bo mogę wywołać skutek odwrot
ny, czyli pasywność, a przecież nie o to
chodzi. Studiowanie to wspaniały czas w
życiu każdego człowieka. Po to przycho
dzi się na studia, żeby doświadczać cze
goś ciekawego, poznawać nowe rzeczy.
Nie ważne czy to jest uczelnia publicz
na, czy niepubliczna. To są trzy, albo
pięć lat z Waszego życia i to w tym naj
lepszym momencie. Jak to je wykorzy
stacie, zależy głownie od Was. Uczelnia
ma za zadnie stworzyć warunki umożli
wiające jak najlepsze wykorzystanie te
go czasu. Albo ktoś rzeczywiście przy
chodzi na studia tylko dla uzyskania
dyplomu, albo inwestuje sensownie w
swoją przyszłość. Moje działania będą
zmierzały do tego, aby ta uczelnia by
ła postrzegana jako miejsce aktywne
go rozwoju studentów. Chciałabym że
by studia rzeczywiście dawały coś stu
dentom. Ale do tego potrzeba współpra
cy obu stron. Dlatego zachęcam do ak
tywności i czekam na inicjatywy.
Rozmawiali:
Dariusz Kononowicz
Wojciech Kozak

Popieram wszelkie przemyślane ini
cjatywy studentów. Zachęcam do aktyw
ności i kreatywności, bo to właśnie Wy,
studenci, w dużej mierze tworzycie na
szą uczelnię i to Waszym potrzebom ma
ona służyć. Zawsze można liczyć na roz
mowę ze mną, poparcie inicjatywy, po
moc przy zaproszeniu gości, bezpłatne
udostępnienie sali, wsparcie promocyj
ne i informacyjne.
Jeżeli chodzi o wsparcie finansowe,
będzie ono udzielane w ramach budże
tu uczelni. Prace nad założeniami bu
dżetowymi na nowy rok akademicki roz
poczynają się w maju. Mam, więc proś
bę zarówno do autorów prywatnych ini
cjatyw jak i do samorządu studenckiego
i kół naukowych, abyście w sposób prze
myślany opracowali założenia do swojego
budżetu. Budżet samorządu na ten rok
był nieoszacowany, co spowodowało kło
poty ze zmieszczeniem się w puli budże
tu uczelni. Trzeba, więc dokładnie będzie
przemyśleć, co chcemy robić i jakie środ
ki finansowe będę na to potrzebne, a po
tem zapraszam do praktycznego wyko
rzystania wiedzy zdobytej podczas zajęć
z negocjacji! Wszystkie mądre inicjaty
wy będę popierać. Jestem za tym, aby ta
szkoła żyła, aby przyjeżdżali do nas cie
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społeczeństwo
Absolwenci wyższych uczelni poszukują
miejsca pracy, w którym mogliby się
realizować, a przy tym zarabiać duże
pieniądze.

Powrót
na stare
śmieci...
ardzo często marze
łam studia podyplomowe, że
nia mijają się z rze
by mieć dodatkowy „wpis” do
czywistością. Skończone stu
CV i oczywiście żeby zdobyć
dia w wielkim mieście, brak
wiedzę, która może mi się
pracy lub praca za „głodo
przydać. Odbywałam prakty
wą pensję” nie pozwala się
ki, by stworzyć sobie szansę,
utrzymać, dlatego następuje
na lepsze jutro. Zgodzę się z
wielki powrót do domu, sza
tym, że to jest dla mnie dobre
ra rzeczywistość. Koniec ma
doświadczenie - dodaje.
rzeń o podbijaniu świata.
- Pochodzę z niewielkiego
miasta i rozpoczynając stu
Wszystko dla CV
dia w Lublinie, postanowi
łam, że będę robiła wszystko,
Radość z otrzymania dy
co pozwoli mi tutaj pozostać,
plomu jest tylko chwilowa.
jednak ze względów ekono
Trzeba się wziąć w garść i
micznych stało się to niemoż
szukać zatrudnienia, bo ry
liwe - żali się Karolina, absol
nek pracy jest tak przepeł
wentka Politologii UMCS. niony, że tylko nieliczni ma
Pracę można znaleźć za ok.
1,200 zł brutto, ale niestety,
ją szanse dostać wymarzo
za takie pieniądze nie można
ną posadę. Część absolwen
tów decyduje się na podjęcie
się utrzymać.
studiów podyplomowych, że
Kariera w Twoich rękach
by ich start w przyszłej pracy

B

był bardziej realny. Podno
szenie kwalifikacji może stać
się dodatkowym atutem. Mo
że, ale nie musi...
- Od III roku starałam się
rozciągać dobę do granic
możliwości, po to żeby móc
studiować i pracować, a to
wszystko dla jednego, ale to
bardzo ważnego papierka,
jakim jest CV. Dodatkowe
szkolenia, praktyki, praca, to
jest to, na co zwracają uwa
gę pracodawcy - mówi Mo
nika, absolwentka Admini
stracji na UMCS. Rozpoczę

Opłata miesięczna za wy
najem mieszkania, za korzy
stanie z mediów, utrzyma
nie się, nie wspominając już
o opłatach za dojazd do miej
sca pracy czy nawet na naj
mniejszą
przyjemność
nie
wytarczy. - Nie oczekuję od
razu, że będę zarabiać 5 ty
sięcy na rękę, dostanę służ
bowy samochód, komórkę no
i jeszcze laptopa. Na to trze
ba pracować długimi latami i
liczę się z tym, że tego nie bę
dę miała.

Potrzebuję pracy, w której
będę mogła się realizować, a
przy tym odłożę też grosik na
przyszłość. Szanse rozwoju
w „wielkim mieście” są więk
sze niż na wsi czy malutkim
mieście - dodaje Karolina.
Trzeba zaznaczyć, że więk
szość młodych ludzi w trak
cie studiów jest na utrzyma
niu rodziców.

odzowna część studiowania.
Zaangażowanie i motywacja
z roku na rok maleje, jed
nak chęć otrzymania dyplo
mu i znalezienia satysfakcjo
nującej pracy jest ogromna.
Okres pięciu lat studiów, to
nie tylko czas nauki. To tak
że wolontariat czy praca, a to
wszystko po to, by mieć jak
najlepszy start w życiu. Nie
wszyscy jednak są w stanie
pogodzić te dwie rzeczy. Tym,
którym się to udaje, szczerze
gratuluję.

Szukając pracy, chcą mieć
własne pieniądze i być nie
zależni od rodziców, po to,
by po skończonych studiach
móc powolutku „odcinać” się
Młodzi z doświadczeniem
od rodziców i rozpocząć ży
cie na własny rachunek. Ży
cie początkowo samotne, ale
Dzięki swojemu zapałowi
później przychodzi czas na
mają „lepszy start w życiu”.
założenie rodziny, a prze
Pracodawcy poszukują osób,
cież ktoś musi na nią zapra
które mają już pewne do
cować.
świadczenie w danej branży’,
- Marzyłam o karierze,
w związku z czym wybiera
podbijaniu świata, zarabia
ją jako swoich pracowników
niu fortuny itd. Plany były,
osoby z doświadczeniem i za
marzenia są. Kiedy człowiek
angażowaniem w wykonywa
kończy studia myśli, że mo
ną pracę. Poszukują osób
że zdziałać wszystko - pisze
ponad przeciętnych.
martami.s na jednym z forów
Nie zawsze jednak wszyst
internetowych.
ko układa się po naszej my
To, co wyniesiemy ze stu
śli. - Najważniejsze jest mieć
diów zależy tylko i wyłącznie
dystans do siebie i do świa
od nas samych. Zdarzało mi
ta, a wtedy na pewno będzie
się usłyszeć: „Ucz się, ucz, bo ’ łatwiej. Trzeba wierzyć w sie
wiedzy nikt Ci nie odbierze”.
bie i swoje możliwości - mó
Chcąc nie chcąc trudno nie
wi Anna studentka III roku
zgodzić się z tym stwierdze
Dziennikarstwa i Komunika
niem. Zaliczenia, egzaminy,
cji Społecznej w WSPA.
, Renata Zagajewska
ćwiczenia, wykłady to nie
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Nie ruszam się bez niej...

Co, nas uzależnia?
Gdzie moja komórka, gdzie
ja ją położyłem, no nie znów
mi bateria pada! Masz jakąś
nową muzykę prześlij mi
przez Blutufa!- Te słowa i
wiele innych to pierwsze
objawy zmierzające do
uzależnienia się od telefonu
komórkowego.
•
iększość z nas posiada komór
kę, ale czy wiemy jak to się sta
ło, że w ogóle ona istnieje?
Pierwszy telefon komórkowy powstał
w latach 80. Zaprojektowano tą techno
logię dla pierwszej generacji (IG) ana
logowej telefonii komórkowej. W 1992
w Polsce ruszyła sieć PTK Centertela
pierwsza i jedyna sieć komórkowa IG w
naszym kraju.
Następnie pojawiła się telefonia dru
giej generacji GSM. Przesyłanie analo
gowe zamieniono na cyfrowe, co znacz
nie polepszyło jakość połączeń oraz po
zwoliło na roaming i chyba najważniej
sze wysyłanie SMS-ów

W

Na smyczy
Każdy z nas ma
przyzwyczajenia, które cza
sem zmie
niają się w
nienia.
Jedni

napić

się piwka i uzależniają się od mocy
chmielu, inni wolą palić papierosy trując się substancjami zawartymi w nich.
Są też tacy, co nie niszczą sobie zdrowia
alkoholem czy tytoniem, ONI wolą spę
dzić cały swój wolny czas przy kompu
terze grając w gierki GTA, itp lub rozmawiając na GG z kumplami. Więk
szość z nas nie zaprzeczy, że w dzisiej
szych czasach trudno nam się obejść
bez internetu i telefonu komórkowego.
Jesteśmy trzymani na „smyczy” ko
mórkowej. Nie umiemy normalnie funk
cjonować, gdy w naszym zasięgu nie
ma naszego telefoniku. Mimo, że telefon
milczy to i tak musi być blisko nas. Naj
gorsze, gdy niespodziewanie rozładu
je się i jesteśmy odcięci od świata, ze
ro kontaktu, a może właśnie ktoś coś
od nas chciał.
Wraz z pojawieniem się na rynku tele
fonów komórkowych i jego szybkim roz
wojem okazało się, że komórki odbiera
ją klientów firmom tytoniowym stosując
podobne do nich metody marketingowe.
Teraz telefon komórkowy, a nie papiero
sy, stał się modny i pożądany.
W tym samym czasie zaobserwowano
spadek liczby osób uzależnionych od ty-

jakieś toniu.
Z uzależnieniem od telefo
nów komórkowych wiąże się
niestety wzrost liczby wypad
ków drogowych i wciąż nie
wyjaśniona kwestia wpływu
pola magnetycznego apara
tów na powstawa
nie nowotworów
mózgu. Jeśli jed
nak przyczyniają
się do zmniejsze
nia liczby nowych na
łogowych palaczy, to chyba zyski przeważają straty.
Oprócz tych dolegliwo
ści, skutkiem uza
leżnienia są... Wysokie rachun
ki, ale mimo to-może,
więc
zamiast prze

HISTORIA INTERNETU
Zaczęło się 1 września 1969 roku, gdy w Uniwer
sytecie Kalifornijskim w Los Angeles a wkrótce
potem w trzech, następnych uniwersytetach, za
instalowano w ramach eksperymentują potrzeby
wojska) pierwsze węzły sieci ARPANET - przod
ka dzisiejszego Internetu. Eksperyment miał zba
dać możliwość zbudowania sieci komputerowej
bez wyróżnionego punktu centralnego, która mo
głaby funkcjonować nawet pomimo uszkodzenia
pewnej jej części. Wszystkie sieci zarządzane by
ły przez jeden główny komputer, którego awaria
pozbawiała możliwości pracy całą sieć. Sieć taka
nie nadawała się do dowodzenia armią podczas
wojny. Więc zaczęto szukać innych rozwiązań...

Komputer jest narzędzie powszechne
go użytku, które przestaje być uważany
za luksus - staje się tylko narzędziem
pracy. Gdy nie ma Internetu to takie
„pudło” trzymane w domu jest nam nie
potrzebne.
Pokolenie Nintendo
Wiadomości przesłane przez Internet
mogą być szybko dostarczone na drogą
połowę kuli ziemskiej, wszystko to pro
wadzi do tego, ze wolimy spędzać czas
siedząc w domu przed szklanym ekra
nem klikając w klawiaturę lub nie mę
cząc swoich palców rozmawiać przez
Skype a. Zatapiamy się w elektronicz
nej rzeczywistości. Wolimy spędzać cale
dnie przed monitorem niż wyjść na spa
cer spotkać się ze znajomymi. Najwięk
szym problemem jest, gdy przez burze
czy innego rodzaju zakłócenia chwilowo
nie ma neta. Ogarnia nas biała gorącz
ka, nie wiemy, co ze sobą zrobić. Naj
gorzej, kiedy trzeba napisać pracę, a
do biblioteki nie chce się iść, bo, w googlach znajdzie się gotowca.
Wielu z nas od razu po obudzeniu za
miast pójść się umyć, czy zjeść śniada
nie włącza komputer, dopiero później
jest czas na pozostałe czynności, ale to
i nie zawsze. Bo w czasie, kiedy spali
śmy kolega napisał nam ważna wiado
mość i nie można czekać trzeba odpisać
i pogadać z kumplem, to nic, że pół no

rwy na papie
rosa, przerwa

cy z nim gadaliśmy, zawsze jest temat.

na telefon al

Wciągające rozmowy internetowe zabu

bo SMS-a?
Telefon
ko

rzają nasz rytm pracy, nie mamy na nic
czasu, mimo, że siedzimy cały dzień w

mórkowy to nie jedyny nałóg, ko

domu to czas ucieka nam, pochłania

lejnym związanym z nowymi tech
nologiami jest Internet.

nas elektroniczna generacja.
Anna Kozioł

wyspa

Zagraniczna wymiana studentów

A imię jego było Erasmus...
Są szanse, które trzeba po
prostu w życiu wykorzystać.
Jedną z takich okazji jest
dla studenta wyjazd na
zagraniczną uczelnie.

semestr lub nawet cały
ramach działań Fun
dacji Rozwoju System
Edukacji działającej w Unii Eu
ropejskiej działa program Socrates, który umożliwia wyjazd studen
tom na inne uczelnie w całej euro
pie (Erasmus w programie SOCRATES).

W

Studenci WSPA mogą wyjechać
w ramach Erasmusa do takich kra
jów jak:
Dania (dla studentów informatyki)
w Copenhagen University College of
Engeneering
Oraz do Belgii w Arteveldehogeschool (studenci Zarządzania i Marketingu,
Stosunków
Międzynarodowych,
oraz
Dziennikarstwa).
Rekrutacja na wyjazd na WSPA od
bywa się przy udziale Biura Karier i
Współpracy z Zagranicą. Wszelkie nie
zbędne informacje na temat rekrutacji
są dostępne właśnie tam.
Jak to się zaczęło?
Program Erasmus został powołany do

życia w 1987 r. jako europejski program
wyjazdów stypendialnych dla studen
tów (the European Community Action
Scheme for the Mobility of University
Students) Jego nazwa jest nawiązaniem
do Imienia holenderskiego humanisty i
teologa Erazma z Rotterdamu, który jak
wielu wybitnych ludzi renesansu pobie
rał nauki w różnych ośrodkach akade
mickich ówczesnej Europy.
Celem programu Erasmus jest pod
noszenie poziomu kształcenia w szko

łach wyższych i wspieranie międzyna
rodowej współpracy między uczelniami,
przede wszystkim poprzez rozszerzenie
wymiany studentów i nauczycieli aka
demickich w Europie.
Program Erasmus przyznaje granty
na wyjazdy tysiącom studentów i na
uczycieli, ale dąży także do rozszerzania
europejskiego wymiaru studiów z myślą
o tych studentach i wykładowcach, któ
rzy nie uczestniczą bezpośrednio w wy
mianie.
W pierwszym roku istnienia Erasmu
sa wzięło w nim udział 3244 europej
skich studentów. Obecnie każdego ro
ku z wyjazdów korzysta ponad 150 tys.
stypendystów.
Polska uczestniczy w Erasmusie od
1998 r. Do roku 2005/06 włącznie z wy
jazdów stypendialnych programu sko
rzystały w naszym kraju ponad 42 tys.
studentów, a na nasze uczelnie przyje
chało ponad 7,5 tys. zagranicznych sty
pendystów. Odbyło się ponad 7,4 tys.
wyjazdów polskich nauczycieli akade
mickich i ponad 4,5 tys. przyjazdów za
granicznych nauczycieli akademickich
w celu prowadzenia zajęć w goszczących
uczelniach.
W roku akademickim 2006/07 w pro
gramie bierze udział ponad 200 naszych
uczelni.
Studenci wyjeżdżają na programy od
powiednie do ich kierunku studiów,

programy te noszą różne nazwy na przy
kład RIBA czy MOCOMA.
Koniec z teorią. Czas na rzeczywi
stość, czyli historia oparta na faktach.
1 lutego 2007 roku zaczęła się moja
przygoda z Erazmusem w Belgii na Arteveldehogeschool w pięknym mieście
Gent. Jak się miało okazać dopiero po
czasie, całe moje wyobrażenie o studio
waniu miało stanąć na głowie, wykonać
woltę i obrócić się jeszcze 3 razy.
Początki zawsze są trudne. Jeśli do
dać do tego różnice kulturowe wychodzi
jeszcze trudniej. Jednak wszystko przy
chodzi z czasem. Nasze pierwsze oficjal
ne spotkanie było jak wysyłanie sądy
badawczej na marsa.(zdjęcie 1)
Pierwsze zajęcia i już niespodzianka 90% zadań, które są podstawą do zali
czenia przedmiotu będą polegać na pra
cy w grupach, zadania indywidualne to
przeżytek...
Pozostaje tylko pytanie jak pracować
w harmonii z ludźmi z tak różnych kra
jów, którzy mają tak różne doświadcze
nia i wyrobione już sposoby pracy - to
była pierwsza lekcja Erazmusa.

Jak dobrze, że wszyscy to robią...
Nieodzowną częścią wspólnej pracy
podczas programu jest integracja po za
jęciach.... (zdjęcie2)
Portugalczycy zawsze się spóźniają, a
Hiszpanie przychodzą już na bani... Nie
- nie ulegamy stereotypom, nie od dziś
wiadomo, że wspólne imprezy zbliżają
jak nic innego. A wypad do pubu na Bel
gijskie piwo po zajęciach to miłe zakoń
czenie dnia. Pozwala nam się zbliżyć do
siebie, lepiej poznać wzajemne poglądy,
i zwalczać stereotypy, bo przecież każdy
jest inny i wszyscy jesteśmy wyjątkowi.
Nie byłabym fair gdybym w tym miej
scu nie wspomniała o Belgijskim piwie,
jest tyle jego rodzajów, że pijąc jedno
dziennie od dnia przyjazdu do dnia po
wrotu nie byłabym w stanie spróbować
wszystkich. Zawsze podawane w odpo
wiednim kielichu (nie kuflu czy szklan
ce).Z porządną pianką, dobrze schłodzo
ne, naprawdę warto spróbować.
Zabawa to nie wszystko

sce gdzie studenci zaczynają uczyć się
tydzień przed sesją i w jej trakcie. Ma, to
swoje wady i zalety, gdyż zmusza do sys
tematycznej pracy. Nauka jest tez bar
dziej oparta na praktycznym zastosowa
niu zdobytej wiedzy. (Lekcja 3)
Podczas realizacji przedmiotu „Social
and Cultural Current Afrairs” - wspólnie
z naszym wykładowcą Rikiem Ottenem
zwiedzaliśmy Brukselę. Poznaliśmy nie
tylko oficjalną twarz miasta, Parlament
Europejski czy Siedzibę komisji Euro
pejskiej, ale także zwyczajną codzien
ną stronę życia w „stolicy Europy”. Nie
brakowało dyskusji na drażliwe tematy.
Jednak nie były to dyskusje czysto teoretyczno-akademickie.(Zdjęcie 3)
Bardzo cennym doświadczeniem jest
zdobywanie wiedzy nie w szkolnych ław
kach, ale podczas konferencji, pane
li dyskusyjnych czy spotkań z eksper
tami.
Możliwość spotkania eksperta dla stu
denta jest bardzo cenna. Wiem, że w Pol
sce też odbywają się też konferencje, ale
niestety jesteśmy zbyt leniwi żeby brać w
nich udział. Jednak za granicą zmienia

Erazmus to przede wszystkim ciężka
umysłowa praca...
Każdy przedmiot kończy się egzami

się na to pogląd, Wszystko wydaje się
być bardziej przydatne i interesujące.
Żadne słowa nie są w stanie opisać te

nem lub zaliczeniem projektu, nad któ

go, co może dać takie doświadczenie. A

rym trzeba pracować od momentu roz

co może dać? To okaże się dopiero po na

poczęcia zajęć. Na koniec praca pisemna
i prezentacja efektów pracy całej grupy.

szym powrocie. Do zobaczenia w czerw

Nie wygląda to tak przyjemnie jak w Pol
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cu! Dla Wyspy, prosto z Belgii:
Kamila Chmielewska
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Fakty i mity tarczy
antyrakietowej
sto o zasięgu międzykontynentalnym.
Co to jest...
/

Tarcza antyrakietowa jest to system
składający się z dwóch elementów: ra
darów wykrywających start wrogiej ra
kiety i systemu anty-rakiet, które taki
wrogi pocisk mają zniszczyć. Dwie ba
zy przechwytywania rakiet już istnie
ją. Jedna w bazie lotniczej w Kalifor
nii, druga na Alasce. Obie przeznaczo
ne są do odparcia ataku z Korei Północ
nej. Docelowo ma powstać jeszcze jed
na baza w Europie Wschodniej, która
ma bronić USA i inne państwa NATO, w
tym Polskę, przed zagrożeniem ze strony
państw Bliskiego Wschodu, a w szcze
gólności Iranu.
Mity

Plany budowy amerykańskiej
tarczy antyrakietowej w
Polsce wzbudzają emocje na
całym świecie. Zadeklarowani
zwolennicy i przeciwnicy w
Polsce są mocno zaangażowani
w dyskusję na ten temat, inni
obawiają się, że to obok ich
domu powstanie amerykańska
baza, niektórych to w ogóle
nie interesuje. Według
sondaży co drugi z nas tarczy
antyrakietowej w Polsce nie

rzetelne informacje od informacyjnego
bełkotu, a jest go całkiem sporo.
Skąd pomysł na tarczę...

Od czasu zakończenia „Zimnej wojny”
bezpośredni konflikt militarny pomię
dzy krajami wysoko rozwiniętymi nie
jest już tak duży, jak do czasu wybuchu
II Wojny Światowej. Wzrosło natomiast
zagrożenie ataku rakietami balistyczny
mi, czy bronią masowego rażenia, spo
wodowane coraz łatwiejszym dostępem
do nowoczesnych technologii.
chce.
Koncepcja amerykańskiej tarczy an
tyrakietowej powstała w 1983 roku, kie
owszechna wiedza na temat tar
dy to ówczesny prezydent USA, Ronald
czy to informacje przede wszyst
Reagan zapowiedział „nową erę” w dzie
kim z mediów. Tu ktoś napisał, że ame
dzinie wyścigu zbrojeń. Dopiero w 2002
rykanie chcą bronić własnych czterech
roku prezydent USA George W. Bush
liter, gdzie indziej, że tarcza ma bro
zlecił rozpoczęcie prac nad przygotowa
nić również Europę Zachodnią i Polskę.
niem podstawowych możliwości obro
Jeszcze gdzie indziej słyszymy, że polski
ny Stanów Zjednoczonych i ich sojusz
rząd już się zgodził na budowę, a zaraz
ników.
potem, że jedynie pozytywnie ustosun
Miała to być obrona przed zagroże
kował się do propozycji i zdecydował na
niem ze strony tzw. państw bandyckich,
negocjacje. Plotek odnośnie tego tema

P

tu, szczególnie w Internecie, jest bardzo
dużo, ale mało komu chce się odróżniać

które mogły by użyć przeciwko USA i jej
sojusznikom rakiet balistycznych, czę-
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Nieprawdą jest, że tarcza ma bronić
wyłącznie Ameryki. Jeżeli powstanie bę
dzie chronić terytorium Kanady, USA,
państw NATO. Informacje te potwierdził
w marcu na konferencji w Krakowie za
stępca szefa misji, Kenneth Hillas, któ
ry zajmuje się budową tarczy’ antyrakie
towej. Nieprawdą jest też to, że wr Pol
sce wraz z bazą zostanie zainstalowa
na broń nuklearna, ponieważ tarcza ma
być i jest wyłącznie systemem obron
nym. Dlatego, jak pisze portal gazeta.pl
obawy Rosji, że tarcza ma być dla nich
zagrożeniem są w pewnym sensie nie
uzasadnione. Zresztą Amerykanie za
proponowali Rosjanom przystąpienie do
tarczy, która zapewniałaby ochronę eu
ropejskiej części Rosji łącznie z Peters
burgiem i Moskwą.
Równie często podnoszonymi argu
mentem przeciwko tarczy jest to, że do
tej pory ten system nie działa prawidło
wo, a większość dotychczasowych prób
przeprowadzanych na Alasce zakończy
ła się niepowodzeniem. Jednak jak za
pewniają specjaliści postęp technolo
giczny idzie w tak dużymi tempie, że
sprawność tego systemu jest wyłącznie
kwestią czasu.
I

Bezpieczeństwo
Zarówmo zwolennicy jak i przeciwmicy tej inwestycji wr Polsce jako jeden z
głównych argumentów* pod dyskusję po
dają kwestię bezpieczeństwa. Zwmlenni-

_ _ społeczeństwo

Euro - i daleko, i blisko...
cy mówią, że tarcza wzmocni naszą po
zycję w świecie i poprawi nasze bezpie
czeństwo, bo jakikolwiek atak na Pol
skę, będzie jednoznaczny z atakiem na
USA. Przeciwnicy zdecydowanie podwa
żają te argumenty. Jednym z najpopu
larniejszych przeciwników tego przed
sięwzięcia jest Roman Kuźniak, polito
log Uniwersytetu Warszawskiego, któ
ry w debacie na łamach Gazety Wybor
czej mówi, że - idea tego programu opie
ra się na kulcie wojny, kulcie przemo
cy, odrzucaniu przez Amerykę Busha
porozumień międzynarodowych ogra
niczających użycie siły. Gdyby ten sys
tem rzeczywiście udało się zbudować, w
perspektywie dałby on Ameryce poczu
cie bezkarności, skłaniałby ją do kolej
nych operacji takich jak iracka, i w efek
cie przysparzałby jej wrogów - przeko
nuje Kuźniar.
Istnieje jeszcze inne niebezpieczeń
stwo związane z tarczą. W przypad
ku konfliktu USA z jakimkolwiek pań
stwem istnieje ryzyko, że ktoś, kto bę
dzie chciał „dokuczyć” Ameryce, będzie
chciał „podziurawić” jej tarczę ochron
ną, co jest równoznaczne ze zwiększe
niem się niebezpieczeństwa. Kwestia
bezpieczeństwa Polski powinna być klu
czowym elementem w negocjacjach na
temat tarczy. Polska strona przed ich
zakończeniem powinna dołożyć wszel
kich starań, żeby wszystkie zagrożenia
zminimalizować do zera.
Za czy przeciw...
Argumentów za i przeciw jest bardzo
dużo. Zazwyczaj jest tak, że coś czego
nie znamy wzbudza w nas wiele emocji,
zazwyczaj negatywnych, związanych z
niepewnością. Niewątpliwie cieszy fakt,
że fachowcy w dziedzinie polityki mię
dzynarodowej, czy bezpieczeństwa dużo
i często dyskutują na ten temat. Umoż
liwia to lepsze poznanie tematu i proble
mu dyskusji, który nie jest błahy. Od te
go czy Polacy zdecydują się na budowę
elementów tarczy(zależy bezpieczeństwo
każdego z nas. Zanim rząd podejmie

w mechanizmie kurso
wym. Według wypowie
dzi Minister Finansów,
prof. Zyty Gilowskiej, a
także przewidywań eko
nomistów, do 2010 ro
ku stać nas na wypeł
nienie wymogów formal
nych. I na tym w zasa
dzie koniec.
Obecnej koalicji za
braknie odwagi i wo
li politycznej, aby for
malną drogę Polski do
ewnie mało kto
Unii
Gospodarczo-Wawie, że banknoty
euro zostały zaprojek lutowej rozpocząć. I bę
towane przez architek
dzie miała poparcie 57%
Polaków, którzy - we
ta. Artyście nie zabrakło
fantazji zapewne nie tyl
dług ostatnich sonda
ko dlatego, że był także
ży - są przeciwni wpro
plastykiem
pracującym
wadzeniu euro w Pol
dla Narodowego Banku
sce. Mam wrażenie, że
Austrii, ale może dlate
postawa taka jest kon
go, że nazywał się Ro
sekwencją
obiegowych
bert Kalina i miał pol
opinii i nieuzasadnio
skie korzenie. Niestety
nych obaw przed utratą
ani to, ani fakt, że pol
„polskości”. Czy Niem
ska Mennica Państwo
cy stali się mniej nie
wa produkowała euro
mieccy, żegnając się z
dla Niemiec nie przybli
marką, a Anglikom funt
ża nas do wspólnej wa
wciąż nadaje cech anluty
europejskiej.
Na
gielskości?
drodze stoją przeszko
Przed
globalizacją
dy formalne, z którymi
nie
uciekniemy.
Na
jednak poradzimy so
sze banknoty i mone

P

bie bez większego pro
blemu. O wiele trudniej
będzie pokonać obawy
Polaków przed wspólną
walutą.
Kryteria ilościowe za
warte w Traktacie z Ma
astricht z 1992 roku, ja
kie musi spełnić, a po
tem utrzymać każda go
spodarka
przyjmują
ca euro, dotyczą obni
żenia deficytu budżeto
wego, długu publiczne
go, stopy inflacji oraz
długoterminowej
stopy
procentowej do odpo
wiednich wartości refe
rencyjnych. Do tego ko
nieczne jest utrzymanie
przez minimum dwa la

Dla przykładu, średni
wzrost cen wszystkich
dóbr
konsumpcyjnych
w 2002 roku w krajach,
w których wprowadzo

rych koszt wytworzenia
jest dużo niższy niż ich
nominały. Do tego co
raz rzadziej się nimi po
sługujemy, bo korzysta
my z dobrodziejstw kart
płatniczych czy płatno
ści internetowych. Bez
względu na to czy na-

sze koszty transakcyj
ne zarówno dla przed
siębiorców,
turystów

zwiemy walutę złoty, czy
euro, funkcjonować bę
dzie tak samo. Tylko ten

czy

sentyment...
Nieprawdą jest też, że

oprocentowanie
kredy
tów oraz większe moż

przyjęcie wspólnej wa
luty oznacza niechyb
ny wzrost cen. Nie sądzę

liwości

Zanim, więc odmówimy
wspólnej

wa

luty,
zastanówmy
czy warto...

się

ty, tak jak wszystkie in
ne są tylko symbolami,
które nie mają pokry
cia w złocie czy znaczą
cych rezerwach i któ

cje powinien wnikliwie wsłuchiwać się w
głosy specjalistów i zwykłych obywateli.

śmie wahań. Formalnie

abyśmy uniknęli przej
ściowych podwyżek cen

Jeżeli postanowi, że zapyta o pogląd w

więc, Polska nie spełnia

zwłaszcza

tej sprawie społeczeństwa, poprzez refe

jedynie

de

duktów, jakie często ku

rendum, powinniśmy być świadomi de

ficytu i nie uczestniczy

pujemy, choć będzie to

kryterium

mej wymiany waluty.
Wystarczy, że rosną ce
ny dóbr często kupowa
nych, a wydaje nam się,
że rosną ceny wszyst
kich dóbr. Ekonomi
ści mówią wtedy o po
wstaniu tzw. luki percepcyjnej.

no euro wyniósł 2,3%,
czyli tyle ile rok wcze
śniej, a wymiana walu
ty spowodowała jedynie
0,1-0,3% tego wzrostu.
Nie jest też prawdą, że
przyjęcie euro spowal
nia wzrost gospodarczy.
Irlandia do tej pory no
tuje tempo wzrostu po
nad 5% rocznie, a Gre
cja prawie 4% i zależy
to przede wszystkim od
specyfiki gospodarki.
Prawdą
jest
nato
miast,
że
przyjęcie
wspólnej waluty ozna
cza ograniczone możli
wości stosowania pew
nych narzędzi polityki
gospodarczej, które ko
ordynowane
są
przez
Europejski Bank Cen
tralny. Ale wspólna wa
luta to przede wszyst
kim zniesienie barier w
handlu
zagranicznym,
bardziej przejrzyste wa
runki konkurencji, niż

ta kursu waluty krajo
wej w wyznaczonym pa

ostateczną decyzję i zakończy negocja

skutkiem
nieuczciwego
przeliczenia cen ze zło
tych na euro, a nie sa

tanich

pro

kupujących

w

In

ternecie, to brak ryzy
ka walutowego, niższe

rozwoju

przed

siębiorczości i gospo
darki takiej jak Polska.
przyjęcia

dr Mariusz Kicia

cyzji i jej skutków. Wojciech Kozak
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Sa wszędzie... Ostatnio mogliśmy zauważyć wzmożony przejaw
ich aktywności. Świat jest cięgle zagrożony...

Terroryzm nie jest zjawiskiem nowym.
Pomimo tego, wiedza na ten temat jest wciąż
niewielka. Większość Europejczyków kojarzy
terrorystę z samobójcą, mężczyzną o ciemnej
karnacji w kominiarce i z bronią w ręku.
Faktycznie tak mogą wyglądać, ale w takim
stroju bomby w centrum miasta nie udało by
się podłożyć.
omimo wyobrażeń o
terrorystycznych,
najpierw
każdym z nich na na
trzeba wiedzieć czym jest ter
szych oczach prawie codzien
roryzm. Poszukiwania defini
nie rozgrywa się dramat: No
cji nie są takie proste. Każda
organizacja, która ma do czy
wy Jork, Madryt, Londyn. Po
głoski o planowanych ata
nienia z tym zjawiskiem ma
kach, tworzą w społeczeń
własne rozumienie tego po
jęcia. Niektórzy uczeni, jak
stwie nieustającą panikę.
Szmidt twierdzą, że to indy
Najgorsza jest częstotliwość
widualne działanie skierowa
tych informacji i niska precy
ne przeciwko władzy. Inni do
zja. Ostatnio planowane za
dają do tego, cele ekonomicz
machy w Niemczech i Hisz
ne lub polityczne, działalność
panii niewiadomo gdzie i kie
w ramach specjalnych grup
dy, we Francji podczas dru
szkolonych do działań terro
giej tury wyborów prezydenc
rystycznych. Pojawia się tak
kich. Mamy do czynienia z
że stwierdzenie, że u pod
nieustającą wojną z niewier
staw każdego ataku leżą ide
nymi i nikt tego nie zmieni
ologiczne uwarunkowania. - piszę Daniel Pipes, amery
Terroryzm to słowo-pułapka,
kański publicysta.
coraz bardziej powszechne w
międzynarodowych
konflik
Czym jest terroryzm?
tach i wojennej propagandzie,
gdzie jego sens powoli się roz
Żeby zrozumieć o co tak
mywa, ponieważ wojna z ternaprawdę chodzi w atakach

P

POJĘCIA:
► Dżihad - to w kulturze islamu pojęcie, które oznacza dokładanie podjęcie tru
du w celu poszerzenia islamu. W Europie termin ten jest tłumaczony, nie do końca
I

precyzyjnie, jako „święta wojna”. W Koranie dżihad oznacza działania
ne dla szerzenia i umacniania Islamu. Dżihad często jest mylony z „kital" oznacza
jącym walkę zbrojną. W praktyce częścią dżihadu.
► Al.-Kaida - to sunnicka organizacja, stworzona w 1988 roku przez Osamę bin
Ladena. Do osiągania celów posługuje się metodami terrorystycznymi. Początko- ■
wo Al-Kaida miała się przeciwstawiać radzieckiej inwazji na Afganistan. Przekształ
ciła się w ugrupowanie, której głównym celem stało się zwalczanie wpływów Izra
ela, USA i „Zachodu" w krajach muzułmańskich.
► ETA - Kraj Basków i Wolność terrorystyczno-polityczna organizacja, główny cel
to niezależność Baskonii. Założona w 1959 r. przez radykalnych działaczy Nacjo
nalistycznej Partii Basków (PNV). Działa na terytorium Hiszpanii. 22.03.2006 ro
ku ETA oficjalnie zawiesiła działalność zbrojną. Zawieszenie nie potrwało długo.
30.12.2006 członkowie

ETA podłożyli bombę w samochodzie na parkingu koło lot

niska Barajas w Madrycie.

DEKA, wikipedia.pl

roryzmem to również walka
o kształtowanie przekonań pisze publicysta Konrad Rej.
Bez wątpienia pozostaje fakt,
że terroryzm to dziś problem
globalny. Po zakończeniu II
wojny światowej, w większo
ści europejskich państw po
wstała grupa terrorystyczna.
Oprócz krajów postkomuni
stycznych*. - Obecnie w tych
państwach rozwija się Jedy
nie” zorganizowana działal
ność przestępcza. Wynikać to
może z faktu, że te kraje sa
me wspierały działalność ter
rorystyczną w okresie zim
nej wojny - pisze publicy
sta portalu spraw zagranicz
nych Tadeusz Jerzak. Na do
datek George W. Bush wcią
gnął wiele państw do walki z
osią zła w postaci Al.-Kaidy
na Bliskim Wschodzie - Axis
of Evil. M.in. ta polityka walr
ki z terroryzmem spowodo
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wała, że ataki mają miejsce
także w Europie. Te zamachy
są przeprowadzane nie tyl
ko przez europejskie ugrupo
wania takie jak IRA (Irlandz
ka Armia Republikańska) czy
ETA (Kraj Basków i Wolność),
ale również grupy związane
ze światem islamskim. Wvdaje się, że głownie religia mo
tywuje do walki. To wszyst
ko przez propagandę wojen
ną jakiej dopuszczają się kra
je zachodnie. W terroryzmie
największe
znaczenie
ma
strach i panika. Takie uczu
cia są bardzo łatwo osiągane,
gdy codziennie napływają no
we informacje o możliwości
htaku. Wpływa na to głównie
rozwój technologii oraz globa
lizacja systemówr informacyj
nych. Korzysta z tego zwykły
obywatel, ale także zamacho
wiec. To cecha charakterystyczna dzisiejszego terrory-

SPOłflCZBńStWO

zmu. - Dzięki nowym tech
nologiom wyhodowanie wą
glika jest tak proste jak upie
czenie ciasta - pisze Tadeusz
Jerzak. - Terroryzm stał się
sposobem na rozwiązywanie
zaistniałych problemów na
skalę globalną. Rozwój tech
nologii przyczynił się do stwo
rzenia nowych odmian terro
ru - dodaje.
Dżihad - święta wojna o
moralność?
Terroryzm jest kojarzo
ny głównie, ze światem is
lamskim. Al- Kaida jest naj
bardziej znanym ugrupowa
niem, a Osarna ben Laden
najpopularniejszym człowie
kiem świata. Pomyślicie, że to
żart, ale niestety tak nie jest.
Większość
europejczyków
właśnie z tym kojarzy terro
ryzm. Islamscy fundamenta
liści, działają w ramach dżihadu pojmowanego w spo
sób podstawowy. W pierwot
nej wersji święta wojna, to bezustanna walka muzułma
nów o to, by pokonać wła

sne niskie instynkty - tłuma
czy pojęcie David Little, pro
fesor na Harvardzie, a także
opiekun Stowarzyszenia Is
lamskiego. - Łączenie dżihadu z wojną świadczy o nie
zrozumieniu istoty pojęcia.
W tradycji muzułmańskiej
dżihad oznacza usilne stara
nie się by działać właściwie Zayeda Yasin, absolwent Ha
rwardu. - Oczywiście jest tak,
że to ben Laden, i dżihadyści
nadają znaczenie temu okre
śleniu, nie zaś garstka akade
mickich myślicieli - pisze Da
niel Pipes. Historyczne korze
nie tego pojęcia mówią o roz
szerzaniu granic panowania
muzułmańskiego. Jest to je
den z celów jakie stawiają so
bie muzułmanie, tzw. cel po

lityczny. Na drugim miejscu
jest religia. Głównie chodzi o
rozszerzanie działalności reli
gijnej na inne kultury i pań
stwa. Z założenia miały być
realizowane oddzielnie.
Jednak w efekcie rozsze
rzania granic dochodzi do
krzewienia wartości islam
skich. W historycznym ujęciu
nie ma słowa na temat uży
wania broni, jako narzędzia
do uzyskania celu. Często
jest konieczna do opanowa
nia określonego terytorium.
Mahomet, od którego wzię
ła się ta religia, w swoim ży
ciu stoczył wiele bitew. Tylko
jedna z nich miała charakter
czysto obronny.
W taki sposób świętą wojnę
rozumieją ugrupowania ter
rorystyczne pochodzące z te
renów muzułmańskich. Odej
ście amerykańskich uczo
nych od tradycyjnego podej
ścia, jest podobne do tego jakby historycy średniowiecz
nej Europy zaprzeczali, iż sło
wo krucjata miało militarne
podteksty, wskazując na ta
kie określenia, jak krucjata
przeciw głodowi, czy krucjata
przeciw narkotykom, by do
wieść, że oznacza ona wysiłek
na rzecz postępu społeczne
go - tłumaczy podejście Da
niel Pipes.

nie zajmuje się dofinanso
waniem
rolnictwa,
inwe
stycjami w Polsce, przepły
wem kapitału, usług. Kraje
członkowskie otworzyły dla
polskich pracowników swo
je rynki pracy. To oczywiste
korzyści jakie kraj może wy
nieść z UE. Jest jednak jesz
cze jeden aspekt, o którym
rzadko się nie mówi, bezpie
czeństwo. W tym dziale znaj
duje się też miejsce na wal
kę z terroryzmem w obrębie
całej unii. Po zamachach w
Madrycie z 2004 roku przy
jęto deklarację o zwalczaniu
terroryzmu, a także komisja
przyjęła plan działania.
W tych zapisach mowa jest
o: wzmocnienia międzynaro
dowej współpracy, ochronie
transportów, a także ude
rzenie w źródła finansowa
nia
terroryzmu.
Pieniądze
dla terrorystów biorą się z
różnych źródeł. Głównie z ta
kich które mają małe ryzy
ko niepowodzenia, a przyno
szą duże zyski. Często same
ugrupowania
terrorystyczne
prowadzą działalność gospo
darczą: handel nieruchomo
ściami, handel ropą.
Z tego bierze się większa
część dochodów. Zdarza się
także, że niektóre państwa
przekazują fundusze na pro
wadzenie działalności terro

Korzyści z terroryzmu
dla Polski w UE

rystycznej. Nad planem dzia
łania w ramach tej deklaracji
czuwa koordynator ds. zwal

Unia

Europejska

głów-

czania terroryzmu.

wyspa
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Polska jako stuprocen
towy członek UE jest jed

terroryzmu. Takiego po

kiem, dopóki do takiego

mysłu nie ma nikt. Jest

nie dojdzie. Służby spe

nym z ogniw walki z ter

to zagadnienie zbyt zło

cjalne są jednak na do

roryzmem.

żone, dotyka zbyt wielu
płaszczyzn, by było na

brej drodze do zapewnie
nia obywatelom należyte

nie jedno, proste rozwią

go bezpieczeństwa. - Nie

zanie - podsumowuje Mi
chał Narojek.

zmienia to jednak faktu,

Należymy

do

procesu
„partnerskiej
oceny”. Ma on na celu
stworzenie

ogólnego

ra

portu jak radzić sobie z
terroryzmem,

na

posta

wie doświadczeń i po
mysłów
poszczególnych
krajów. - Polska stano

Zagrożenia
rok

wi ogniwo, które z pew

Polska jest jednym z
organizatorów Mistrzostw

nością w wielu aspektach
można i należy wzmoc
nić, ale w ogólnym roz
rachunku jest solidnym
elementem
europejskie
go systemu - pisze Mi
chał Narojek, publicy
sta portalu spraw za
granicznych. Mamy tak
że swoich przedstawicie
li w Europolu, czyli unij
nym programie mającym
na celu zbieranie, anali
zowanie i porządkowanie
informacji o terroryzmie.
Nasza
reprezentacje
bierze udział w tworze
niu SitCen. Jest bazą da
nych zawierającą wszyst
kie analizy i badanie do
tyczące
bezpieczeństwa
wewnętrznego i zewnętrz
nego poszczególnych kra
jów w tym także Polski. Unia nie ma „złotego po
mysłu”
na
zwalczanie

na

2012

Europy w Piłce Nożnej w
2012. Do kraju przyjedzie kilkaset tysięcy kibi
ców, którzy zbiorą się na
nowych stadionach. Bę
dzie to idealny moment
na atak terrorystyczny.
Bo w większości ataków
terrorystycznych
chodzi
o jak największą liczbę
ofiar. Wejście na stadion
z bombą pod koszulą, bę
dzie praktycznie niemoż
liwe. Taka sama sytuacja
dotyczy broni palnej. Pozostaje broń biologiczna
np.: wąglik.
Nie można powiedzieć,
że problemu związane
go z atakami w Polsce
nie ma, nie należy jed
nak panikować. Nie da
się odpowiedzieć na py
tanie czy Polska jest za
bezpieczona przed ata

A Polska
na to...
Partia Kobiet

że nadal są pewne dziury
w tym systemie. Przykła

Manuela Gret-

dem może być chociażby
kwestia użycia wojsk na

kowska wzię

terenie kraju, bez wpro
wadzenia stanu nadzwy
czajnego, czy też brak
jednolitego systemu łącz
ności - tłumaczy Szymon
Wudarski, doktor mię
dzynarodowych
stosun
ków politycznych.

ła kredyt i po
stanowiła, że z
własnej kiesze
ni ufunduje .płci
pięknej" w całej
Polsce, jak sa
ma mówi, kółka
w których będą
mogły działać.

Nie da się być dosko
nale przygotowanym na
atak terrorystyczny. Moż

To bardzo do

na wiedzieć wiele, ale nig
dy nie wiadomo skąd na
dejdzie cios i w jakim mo
mencie.
Największym
problemem
wszystkich
krajów narażonych na

Partia Kobiet to tak naprawdę ruch społeczny. Nie

atak, jest zbyt mała licz
ba ekspertów i koordyna
torów. Należy jednak pa
miętać, że na bezpieczeń
stwo Polski ma wpływ ca
ła Unia Europejska, po
nieważ jak pisze Michał
Nawojek - bezwzględny
terroryzm wymaga, bez
względnej reakcji.
Dariusz Kononowicz

brze, bo nareszcie kobiety nie będą miały argu
mentu, że są skazane na narządzanie garami".

chcą ingerować w konstytucję, a planu rozwo
ju gospodarki jeszcze nie mają. Ale to może i le
piej, bo przynajmniej nie muszą się z niego tłuma
czyć, tak jak to robi Prawo i Sprawiedliwość czy
inna partia. Myśl przewodnia partii to podnosze
nie godności kobiet w Polsce. - Za kilka lat par
tia kobiet, będzie nazywała się partią ludzi. Na ra
zie tworzymy kółka 15-20 osobowe, po to by dys
kutować o naszych sprawach - przekonuje Ma
nuela Gretkowska. założycielka, ale nie członek,
Partii Kobiet.
Podczas spotkania w Grand Hotelu Lublinianka
padło pytanie o aborcje, kobiety zebrane na sa
li zagłuszały mężczyznę, który ośmielił się za
dać takie pytanie. Polecały też okrzyki wyraża
jące niezadowolenie z takiego pytania: .To moja
macica, zostaw ją w spokoju". Potem Gretkowska
ucięła, że PK nie zamierza zmieniać konstytucji.
Manuela Gretkowska wpadła na dobry pomysł
zrobienia biznesu, bo czy aby na pewno wzięła
kredyt bezinteresownie? Interes może się udać,
bo trafiła w niszę kobiet potrzebujących poczucia,
że coś robią i są ważne. Część płci pięknej po
trzebuje takiej świadomości. Dla tych, które ma
ją marzenia, jest to szansa na wyjście z domu, z
pracy, z solarium.
' Niektóre kobiety twierdzą, że jak dojdą do władzy
to się coś zmieni. Ja w to wątpię, bo przecież je
steśmy ludźmi i priorytety mamy podobne. A mo
że nawet będzie tak jak jest teraz? Wiele kobiet,
jest bardzo konsekwentnych (zawziętych?) i jak
jakaś inna kobieta lub mężczyzna zajdzie jej za
skórę, to dzieją się różne dziwne rzeczy. Tylko ki
siel, bikini.. .A dalej to już działa tylko wyobraźnia,
bo oczy można stracić przez wydrapanie. Mało
tego po takiej bójce, one nadal są na siebie złe.
Między mężęzyznami jest inaczej. Dadzą sobie
po twarzy, a potem usiądą razem do stołu, przy
którym dojdą do porozumienia.
Kobiety chcą być .frontmanami" i mogą to zrobić,
ale nawet żelazna dama Margaret Thatcher w
swoim rządzie miała samych facetów.
Dariusz Kononowicz
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Na świecie istnieje bardzo
dużo zasad, które wypadało
by znać. Wiadomo, nie każ
demu przyda się informacja,
że widelczykiem z rozstawio
nymi zębami je się rybę, a
nie ciasto. Nie wszyscy mu
szą też wiedzieć, że do kardy
nała zwracamy się mówiąc:
„eminencjo”, a do arcybisku
pa i biskupa: „ekscelencjo”,
bo na co dzień nam się to nie
przyda. Nie będziemy jednak
się zagłębiać w te sprawy,
skoro są dużo ważniejsze.
Koniec przerwy. Z bar
ku wychodzi kilka osób jed
nocześnie. Pierwsi oczywi
ście pchają się do drzwi męż
czyźni, bo przecież nie mogą
sie już doczekać zajęć. Żąd
ni wiedzy taranują po drodze
wszystkie dziewczyny. A co
tam! Nic im się przecież nie
stanie! Kobiety są silne! Da
dzą sobie radę!
Zasady...
Dzieci polskich menedże
rów i właścicieli dużych firm
nie będą musiały się już mar
twić w przyszłości, co wypa
da, a co nie, bo powstała już
dla nich specjalna szkoła do
brego wychowania. Dla na
szych kolegów, chyba jed
nak jest już trochę za póź
no. Bo skoro Jaś się tego nie
nauczył, Janowi juz pewnie
wszystko jedno...
Często sprawiają nam kło
poty podstawowe zasady to
warzyskie, choć mało kto się
do tego przyznaje. O dłuż
szej rozmowie na ten temat,
w ogóle nie ma mowy. Świat
idzie do przodu i szkoda nam
czasu na tak błahe sprawy

Mój mały
savoir-vivre
Savoir-vivre, czyli znajomość
zwyczajów towarzyskich i
reguł grzecznościowych, to nie
przeszłość. Wiele podobnych do
siebie zasad jest przyjętych na
całym świecie.
iektóre są jednak dla
Hindusi nie korzystają z pa
jednych zupełnie nie
pieru toaletowego,a lewej rę
zrozumiałe, podczas gdy dla
ki używaja do podmywania. I
innych mają bardzo duże
wszystko jasne!
znaczenie i nieprzestrzegane,
Co kraj, to obyczaj
fnogą urazić.
Hindusi nie akceptują do

N

tykania jedzenia lewą ręką,
tak samo jąkamy zakładania

U nas pokazywanie dwóch
palców, ułożonych w literę

nóg na stół podczas posiłku.
Tylko dlaczego jedzenie z no

„V” nie oznacza nic szczegól
nego. Natomiast w Wielkiej

gami na stóle jest niegrzecz

Brytanii rozpozna go każdy.
Oznacza on bowiem to sa
mo, co u nas środkowy palec.

ne tak samo dla nas jak i
dla nich, natomiast to pierwMoże większość z nas nie

Możemy przecież nie mieć nic
złego na myśli, a jednak ko

zdaje sobie z tego sprawy, ale

goś obrazić.

sze dziwi wyłącznie Polaków?

jak ta, kto kogo przepuszcza
w drzwiach i kto komu podaje rękę.
Wszystko robimy „na oko”,
a przecież warto byłoby wie
dzieć, że np. przedstawia się:
mężczyznę - kobiecie, niższe
go rangą - wyższemu rangą,
młodszego - starszemu. Od
tych zasad istnieje jednak
dużo wyjątków. Np. nowo

*
Świat się zmienia
Prawie całkowicie zanika
natomiast całowanie kobiet
w rękę, choć i tak zwyczaj ten
przetrwał wiele stuleci. Tra
dycja ta miała swój począ
tek na dworach królewskich.
Poddani całowali władców w
rękę, obejmując ich za nogi.
W średniowiecznej Hiszpanii
pojawiła się specyficzna od
miana tego zwyczaju - cało
wanie kobiet w rękę. Arysto
kraci innych państw zaczęli
to powoli przejmować. Mija
ły sulecia i zwyczaj ten stał
sie powszechnie znany we
wszystkich warstwach spo
łecznych. Emancypacja ko
biet przyczyniła się jednak
do tego, że całowanie w rę
kę zaczęło zanikać. Dzisiaj
na powitanie prawie żaden
mężczyzna nie całuje kobiety
w rękę. Może dlatego, że tro
chę to nie pasuje do współ
czesnego świata.
Podstawowe zwyczaje to
warzyskie, takie jak otwie
ranie kobietom drzwi, wyda

przybyłych gości przedsta
wia się już obecnym, a poje
dynczą osobę - małżeństwu.

ją się naturalne i powszech

Okazuje się, że wszystko, co
najważniejsze można ująć w

bo to naprawdę bardzo miłe,

kilku zdaniach, a o ile prost
sze teraz będzie życie.
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Nie wszystkie zalecenia są
jednak znane i akceptowa
ne. Może wielu z nas to za
skoczy, ale współczesny savoir-vivre zaleca, aby nie re
agować żadnymi słowami na
czyjeś kichanie. Już w VI
wieku papież Grzegorz Wiel
ki zabronił odpowiadania na
kichanie tymi słowami, któ
rych używamy dzisiaj. By
ło ono bowiem zapowie
dzią złego wydarzenia, a na
wet śmierci. Kłaniano się za
tem grzecznie takiej osobie,
bo uważano, że może jest to
ostatnie pożegnanie z kicha
jącym przed jego odejściem
z tego świata. W Indiach na
tomiast panowało przekona
nie, że kichanie jest wyrzuca
niem z siebie złych duchów.
Większość z nas nie jest jed
nak skłonna, żeby zmieniać
swoje przyzwyczajenia. Po
za tym przyjemnie jest usły
szeć od czasu do czasu „na
zdowie”.

nie znane. Niestety używa
ne coraz rzadziej, a szkoda...
jak ma się kolegów dżentel
menów.
Katarzyna Tomczyk

wyspa

społeczeństwo

Zachód jak magnez
szlifować mój angielski i za
robić. Zamieszkałam razem
z moją siostrą i jej mężem w
miasteczku Wohingham (go
dzinę drogi pociągiem z Lon
dynu).
Zaraz po przyjeździe zaczę
łam szukać pracy. Rozpoczę
łam od przejścia się po pobli
skich restauracjach'i barach,
aby zebrać formularze i zo
stawić swoje CV. W każdym
miejscu było bardzo miło, nie
tak jak w Polsce. Poszłam też
do biura pracy w miastecz
ku, aby się zarejestrować. Nie
było z tym problemu, bo po
siadałam stałe zameldowa
nie, angielskie konto banko
we oraz mój język angielski
stał na całkiem przyzwoitym
poziomie.
Najlepsze było to, że ofero
wana praca w takich biurach
jest całkowicie legalna i moż
na ubiegać się nawet o zwrot

Trzy lata temu, dla krajów Unii
Europejskiej zaczął się wielki napływ
siły roboczej. Wyjeżdżali ci, którym
życie w Polsce przestało się podobać.
łodzi wyjechali zara
biać na swoje wydat
ki, ich rodzice po to, by
mogli się utrzymać i kształ
cić się w innym kraju. Za
granicą czekał na nich inny
świat, pełen nowych rozwią
zań elektronicznych oraz wy
sokich wynagrodzeń. Emi

M

granci pomogli nie tylko so
bie, ale także krajom do któ
oni
rych przyjechali. Wielka Bry
tania zwalczyła inflacje, Nor
wegia ma tanią siłę roboczą.
Oczywiście są też i złe strony
np.: we wszystkich krajach,
które otworzyły rynek pracy
dla Polaków, obywatele nie

mogą znaleźć pracy. O tym
czy warto wyjechać za grani
cę i na co uważać opowiedzą
studenci WSPiA.
Anglia z Dominiką Białą
Do Anglii wyjechałam na
dwa miesiące. Chciałam pod-

podatku. Wystarczy wypełnić
wniosek i porozmawiać z oso
bą przy biurku. Niestety więk
szość Polaków’, którzy’ wyjeż
dżają do Anglii nigdy nie ko
rzysta z ofert takich biur. Boją
się, że mogą zostać oszukani.
Praktycznie codziennie do
stawałam jakieś oferty’ pra-

Irlandia z Monika Osuch
dało mi się
na ulicy, czy się znają czy nie mówią
wyjechać z
„hallo” z szerokim uśmiechem, co bar
Polski, choć przy
dzo pozytywnie nastraja ludzi do sie
znam się, że mia
bie. Łatwo jest zdobyć ich zaufanie,'
łam opory. Byłam
ale jeszcze łatwiej je stracić. Postrze
w Irlandii Północ
ganie Polaków, w dużym stopniu zale
ży od miasteczka w którym się miesz
nej w miejscowo
ka. W katolickich nastroje są pozytyw
ści Carnlough ko
ne. W protestanckich jest z tym znacz
ło Belfastu. Naj
nie trudniej, Polacy muszą na siebie
lepszym środkiem
uważać w tych miejscach.
transportu
jest
Jeśli chodzi o negatywne cechy Ir
samolot. Szybko, wygodnie, a przede
landczyków to najbardziej raził mnie
wszystkim tanio. Zwłaszcza w tanich
ich stosunek do pracy. Bardzo ciężko
liniach lotniczych
się z nimi współpracuje. Są powolni i
Wyjechałam z chłopakiem do jego
czasem leniwi. Ma się wrażenie, że wy
mamy, tak było łatwiej i bezpieczniej.
konuje się swoją i ich pracę.
Irlandczycy są bardzo przyjaznymi i
Znalazłam pracę jako housekeeper,
otwartymi ludźmi. Są bardzo pomoc
a weekendami w sklepie. Miałam też
ni i życzliwi. Uśmiechają się do siebie

U

-20-

nietypową pracę, bo nie brałam za nią
pieniędzy. Opiekowałam się końmi..
Po pierwsze, bo to moja pasja, więc sa
mą przyjemnością było się nimi zajmo
wać, po drugie mieszkałam u kobiety’,
która była ich właścicielką. To był ma
ły układ między nami, ona mi nie pła
ciła za pracę, a ja jej za mieszkanie.
Pracowałam 2 miesiące i zarobiłam ok.
7000 zł.
Byłam postrzegana bardzo dobrze.
Nie spotkałam się z najmniejszym prze
jawem nietolerancji czy też złośliwości.
Na początku wszyscy bardzo chętnie
I
mi pomagali. Starali się ze mną roz
mawiać i tłumaczyli wszystko tyle ra
zy, ile było to konieczne. Mimo, że po
byt by męczący, wspominam go bardzo
dobrze
I

Porada Joanny Huk
Pierwsze co trzeba zrobić, gdy przyjeżdża się do wielkie
go europejskiego miasta bez znajomości języka (szkocki to
trudny język i nie przypomina angielskiego) to kupienie ma

Słonce dla
wszystkich

py. Później zostaje chodzenie od świtu do nocy po każdej -

cy. Nie każda mi pasowała
ze względu na to, że było to
zbył daleko od miejsca mo
jego zamieszkania i miała
bym zbyt duże problemy z
dotarciem do niej.
Pamiętam, jedną z naj
ciekawszych
propozycji,
jaką dostałam była oferta pracy w angielskiej fir
mie komputerowej. Miałam
dzwonić do polskich firm i
oferować im produkty kom
puterowe. Niestety musiałam z niej zrezygnować z po
wodu braku własnego sa
mochodu.
Po dwóch tygodniach mo
jego pobytu w Anglii dosta
łam propozycje pracy w re
stauracji, po pomyślnym
przejściu rozmowy kwalifi
kacyjnej dostałam posadę
kelnerki. Do moich obowiąz
ków należała obsługa klien
tów,
robienie
deserów,
drinków, kawy itp.

nawet najmniejszej ulicy w poszukiwaniu restauracji, hoteli,

Dobranoc. Zapomnij, co to zmartwie

pubów itp. gdzie zostawia się swoje CV, application form i

nia... Usłysz szum deszczu, szelest list

numer telefonu - koniecznie angielski, na który i tak zazwy

ków na drzewie, poczuj krople wodospa

czaj nie oddzwaniają. Pięć kilogramów później (mniej więcej 7dni biegania)

du spadające na twarz, ciepło piasku pu

zaczęłam tracić nadzieję. Pozostaje wtedy okupowanie telefonu w Job Cen

styni... A pośród dźwięków natury usłysz

ter, gdzie można wyszukać

ciche bicie swojego serca... Słyszysz?

xJ

szenia o pracy sezonowej i zadzwonić za

darmo do potencjalnego pracodawcy.

To jest sen.

Cudowny sposób na pozbycie się strachu przed rozmową telefoniczną po

Budzę się rano, patrzę na telefon. Kil

angielsku.

ka ciepłych słów poprawia nastrój na ca
ły dzień. Ktoś o mnie pamięta, jestem
pewniejszy siebie. Dzień mija szybko, z

Norwegia z Kamilem
Kudybą
Wyjechałem do Norwegii,
bo mogłem zarobić godne
pieniądze, za którą w Pol
sce dostałbym marne gro
sze. Pojechałem z grupą Po
laków. Pracę miałem zała
twioną przez pośrednika,
któiy był jednocześnie na
szym koordynato-

czasie dostałam
propozycje dru
giej pracy, którą
również przyjęłam.
Praca polega
ła na pako
wanie, sori wysyła
niu do po
szczególnych firm bar
dzo drogich zegarków. Nie
była to mecząca praca, ale
bardzo opłacalna.
W restauracji pracowa
łam, ludźmi z całej Europy
i Afryki. Moją szefową by
ła Polka. Wszyscy byli bar
dzo mili dla mnie starali się
mi pomóc zwłaszcza na po
czątku mojej pracy. Podob

oka
zał się uczciwy, ale ogólnie
nie polecam takiego spo
sobu organizowania pracy.
Bardziej opłacalne jest zna
lezienie pracodawcy, który
zechce was zatrudnić i dro
gą oficjalną załatwić pozwo
lenie na pracę. Pracowałem
na budowie, zajmowałem

nie było w tej drugiej pracy
z tym, że tam pracowałam

się głównie montażem i de

jedynie z Anglikami. Byłam
obcokrajowcem.

ca ciężka, 11 -12h w słońcu
i kasku, ale daje satysfakcję

Mimo krótkiego stażu pra

i całkiem sporą dawkę emo

cy bardzo zżyłam się z ty

cji. Zwłaszcza na większych
wysokościach. Bardzo za

jedynym

mi ludźmi i trudno mi było

montażem rusztowań. Pra

utrzymuje kontakt e-mail’o-

skoczyła mnie, troska Nor
wegów o bezpieczeństwo i

wy i sms’owy z ludźmi z pra

warunki pracy robotników.

cy i znajomymi.

Zakwaterowanie i wyżywię-

wrócić do Polski. Do tej pory

nie, na naprawdę wysokim
poziomie, mieliśmy zagwa
rantowane. Również tubyl
cy odnosili się do nas nie
zwykle przyjaźnie. Było to
cenne zwłaszcza na począt
ku, kiedy nie miałem nawet
bladego pojęcia jak zabrać
się za montaż rusztowania.
Mogłem wtedy liczyć na wy
rozumiałość i pomoc kole
gów z pracy. Dla każdego,
kto chciałby odwiedzić kra
je skandynawskie mam jed
ną radę: pamiętajcie, że są
to państwa gdzie prawo jest
niezwykle surowe i niemal
każde naganne zachowa
nie podpada pod jakiś pa
ragraf. Trzeba pozbyć
się typowo pol
skich przywar, ta
kich jak: plu

uśmiechem. Piszę o wszystkim, o tym,
jak minął dzień. Streszczam swoje ży
cie minuta po minucie. Czasem stany
uduchowienia sprawiają, że przenoszę
się w świat wyższej świadomości. Pi
sę o uczuciach, o których się nie mówi.
Znikają tematy tabu, otwieram swoje in
tymne wnętrze. Staję się wylewny, we
wnętrzne światełko odpala umysł. Każ
dy to przeżył.
Wyzbywamy się lęku przed drugą oso
bą, jesteśmy bezpośredni. Zaciera
my wszelkie granice. Intuicja przejmuje
przewagę nad logiką. Czułe słówka za
stępują wszystko.
Ale czy w sieci czujesz czyjś zapach,
czy patrzysz komuś prosto w oczy, czy z
wrażenia zasycha ci w gardle, czy moc
niej bije ci serce? Nie! Jedynie nerwowo
wyczekujesz, aż na wyświetlaczu twoje
go telefonu pojawi się komunikat: otrzy
mano nową wiadomość.
Promyki słońca delikatnie pieszczą mo

cie, zaśmie
canie
czy
niechlujstwo w
miejscu pracy.
Mandaty są tam niezwykle
wysokie, a nieprzestrzega
nie zasad BHP grozi natych

ją twarz, ciepło ogrzewa moje policzki,

miastowym zwolnieniem z
pracy. Czy wrócę tam jesz
cze? Nie wiem. Zobaczyłem
w Norwegii całkiem inny
świat. Kraj, gdzie ludzie nie
martwią się o pracę, ani za

Dzień mija szybko, zasypiam wesoły.

oczy nabierają błysku, a usta uśmiechu.
Otrzymano wiadomość. Ktoś o mnie pa
mięta, kocha mnie, ciągle myśli... czuję
się potrzebny. Chwila przyjemności po
woduje uczucie szczęścia. Szczególnie,
jeśli możemy się nim z kimś podzielić.

Wstaję, patrzę na telefon - pustka. Hu
mor mi nie dopisuje. W ciągu dnia nikt
nie pisze, bliscy o mnie nie pamiętają.
Nikt o mnie nie pamięta! Nikt mnie nie
kocha! W pogoni za karierą pieniędzmi

robki, 24-letni budowlaniec

wszyscy zapomnieli!

może wyjechać na miesięcz
ne wakacje do Australii,
emeryci godnie i bez stresów

Siadam wygodnie, słońce wychodzi zza
chmur. Promyki są skierowane tylko na
mnie. Czuję chłodny powiew ciepła. To

korzystają z ostatnich lat
życia. Na pewno tam jeszcze

dobry znak, nie przejmuję się. Zapomi

wrócę. Ale nie chcę zesta
wiać Norwegii z Polską, bo
wtedy nie znajdę argumen

kieszeni i idę przed siebie. Uśmiecham

tów, że powinienem zostać
w rodzimym kraju. A ja na

dla wszystkich".

nam o wszystkim, chowam telefon do

się i otaczam miłością wszystko, co
mnie otacza. Nie dołuję, „słońce świeci

Marcin Lik

prawdę kocham swój kraj.
Rozmawiał i zebrał
Dariusz Kononowicz
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Swing, to już nie tylko taniec...

Nowy model miłości

To co robią, ludzie na całym
świecie nazywają zdradą.
Swingersi - bo sami tak o
sobie mówią, uprawiają seks
z różnymi osobami często
wymieniając się partnerami

pruderyjna, uwielbiam seks, ale podsta
wą w związku jest dla mnie szacunek i
mistyczna jedność. Takie zachowania
ludzi ujawniają tylko ich zwierzęcość,
bo to zwierzęta kopulują ze sobą, a mi
łość nie ma dla nich żadnego znaczenia.
Oddawanie swojego ciała obcemu męż
potykają się w klubach, domach,
czyźnie to nic innego jak wyrafinowana
ogłaszają na wielu portalach in
forma prostytucji. Swing w końcu kie
dyś też się znudzi, więc może zaczniemy
ternetowych. Swoje hobby nazywają mi
robić to ze zwierzętami? - pisze 30 letnia
łością, potrzebą przeżycia czegoś wyjąt
Ewa z Warszawy. Swingujące pary swo
kowego, sprawdzenia się z inną partner
je zachowanie tłumaczą potrzebą prze
ką lub partnerem.
życia czegoś fascynującego, zerwania z
- Razem ze swoim partnerem upra
monotonnością.
wialiśmy swing z inną parą. Parę po
- Robimy to od roku i fajnie nam z
znaliśmy przez Internet. Chcieliśmy te
tym. Swing to jedyny sposób, by spró
go oboje. Ja mimo swojego młodego wie
bować zabawy z inną kobietą. Poza
ku, bo mam 20 lat chciałam zobaczyć
tym mamy zaprzyjaźnioną parę, jeste
jak to jest, a on chciał popatrzeć jak za
śmy przyjaciółmi, spotykamy się rów
bawiam się z inną kobietą, ponieważ

S

strasznie go to podniecało. Na początku
było super, dopóki ta inna kobieta nie
zaczęła dobierać się do mojego partnera.
Marek przeczuwając dalszy bieg wyda
rzeń od razu wycofał się i na tym zakoń
czyła się nasza nocna przygoda. - piszą
Marek i Gosia.
Kim są tak naprawdę swingersi
Swingersi to ludzie, którzy spotyka
ją się z wieloma osobami po to, by móc
czerpać wraz z nimi radość z seksu. Sil
na więź między partnerami to cecha,
która pozwala im na tak intymne prze
życia. Spotkania odbywają się za zgodą
obu stron, a sami swingujący swoich
zabaw nie nazywają zdradą. Wiele osób
nie zgadza się jednak z ich poglądami
często głośno protestując. - Nie jestem
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nież normalnie w święta, na grillu czy
w dyskotece. Mamy też innych znajo
mych, którzy nie wiedzą o naszych taj
nych upodobaniach. Seks nie jest naj
ważniejszy i nie jest sensem życia. - pi
szą Monika i Bartek z Warszawy, którzy’
swingersami są już od dwóch lat.
Z własnej woli czy z przymusu
Wiele kobiet podkreśla, że poszło
spróbować zabawy z innymi osoba
mi tylko ze względu na swojego part
nera. Pierwsza wizyta w klubie najczę
ściej spowodowana jest pojawiającymi
się problemami w łóżku, czy też chęcią
zaspokojenia fantazji erotycznych męż
czyzny. - Prawda jest taka, że poszłam
na takie spotkanie, bo mój partner bar
dzo tego chciał. Teraz wiem, że dla mi-

łości nie można zrobić wszystkiego. Nie
potrafię zmusić się do oddania swoje
go ciała pierwszemu lepszemu mężczyź
nie, który do tego jest otyły, obleśny i
cuchnie.
Wiem, że to nie było jedynym wyj
ściem z problemów, które zaczęły’ poja
wiać się w naszym związku. Dorośli Iddzie nie poniżają się aż tak wmawiając
sobie, że to tylko seks - pisze Majka, któ
ra jest w związku małżeńskim od 18 lat.
Dla kogo swing
Swingować może każdy z nas, jeśli
preferuje taki rodzaj seksu i nie jest
osobą zazdrosną, niepewną siebie lub
partnera. Wiele osób poprzez grupowy
seks próbuje rozwiązać swoje problemy
w zw iązku, co często jest przyczyną wie
lu niepowodzeń i rozczarowań. - Zna
lezienie pary, która jednocześnie speł
ni wasze oczekiwania i was polubi nie
jest łatwe.
Często zdarzało nam się spotykać
atrakcyjne pary, które nie były nami za
interesowane (i odwrotnie) albo takie,
które miały problemy w swoich związ
kach, a rozwiązania szukały w swingu,
czego skutkiem najczęściej była nie
udana zabawa - pisze Arek, który wraz
ze swoją żoną próbował swingu kilka
razy. Swingersi są dyskretni, jeśli cho
dzi o swoje upodobania intymne. Cięż
ko jest nawiązać kontakt z takimi oso
bami, a jeśli już to się udaje to nie chcą
ujawniać swojej tożsamości.

powodzenia w związku, czy też chęć za
imponowania swojemu partnerowi po
przez swing nie zawsze dają pozytywny
efekt. Częste rozczarowanie
i poczucie winy po sex- party bywa
zbyt duże. Wiele osób, które w ten spo
sób robi coś wbrew sobie, tylko po to,
by uszczęśliwić drugą osobę długo nie
umie zapomnieć o nowym, przykrym

doświadczeniu. - Nie jestem w stanie
nawet wyobrazić sobie mojego partne
ra uprawiającego seks z obcą kobietą,
do tego w mojej ulubionej pozycji! - mó
wi Kasia studentka Wspa.
Dlatego warto czasem się zastanowić,
czy swing jest w stanie zaspokoić pust
kę, która nagle zaczyna wypełniać na
sze życie.
Jagoda Czajka

KOMENTARZ

Moje 3 grosze

Gdzie i za ile najlepiej swingować

Jestem do tego osobą zazdro

szę nowa odzwierzęca dewia

sną i nie pewną swojego part

cja. teraz poseł Lyżwiński bę

nera. bo nie preferuje takie

dzie mógł przyjąć nową linię

go rodzaju współżycia między

obrony, że to. co robił z panią

partnerami, powiem nawet, że

Anetą K. (jeżeli w ogóle coś ro

bliższa jest mi teoria względno

bił), to nie było molestowanie

ści Einsteina.

sexulane (jeśli było) tylko taka

Ale może właśnie jest odwrot

zmodyfikowana forma swingu.

nie. może to właśnie pewność

Zabawne jest to. że powsta-

uż zboczenie czy jeszcze

siebie i partnera pozwala roz

ją specjalne kluby dla swingu

nie do końca?

wiązać wszelkie problemy, ja

jących - gdzie te czasy gdzie w

Ja się chyba naprawdę starze

kie pojawiają się w tej materii w

klubach swingowych można by

otwarty klub w Częstochowie.
Warunki uczestnictwa w tego typu

je, do tego moje prowincjon

związkach i nie koniecznie po

ło nauczyć się swinga (tańca)

alne pochodzenie, bo nie ukry

trzebna jest zdrada nazywana

nazwa myląca, ale mniejsza o

imprezach są we wszystkich klubach

wajmy że Lublin to prowincja np

swingiem. Ania Shirley (dla nie

semantykę.

bardzo podobne. Członkami takich klu
bów mogą zostać osoby powyżej 21 lat
o wysokiej kulturze osobistej i dyskre

dla każdego szanującego się

wtajemniczonych wyjaśniam,

Zadzwiające jest to że do tak

Warszawkowicza.

że jest to bohaterka książek dla

iego klubu mogą należeć sin

Mój jakże, okazuje się, wąski

dziewcząt i nie tylko) pytała sa

gle. bo wydawać by się mogło

cji. Ceny wahają się od 300 do 500 zł w

słownik pojęć związanych z

ma siebie: „Czy róża nazwa

że swing ma polegać na wymi

zależności od płci osoby. Samotni męż

seksem nie zawierał do tej pory

na innym imieniem pachniała

anie partnerów między parami,

czyźni- single płacą zawsze najwięcej,
natomiast samotne kobiety- singielki

pojęcia swingersi ale jak widać

by równie słodko?" Pokuszę się

a jeśli ktoś jest singlem to czy

człowiek uczy się przez całe

o parafrazę czy zdrada nazwa

to już jest wtedy korzystanie z

mogą korzystać z-wszystkich przyjem

życie Bo jak do tej pory z sex-

na swingiem przestaje być

„prostytucji"?

ności za darmo.
Pełna satysfakcja czy rozczarowańie-

em grupowym kojarzyła mi się

zdradą?

Dlaczego kobiety single me

tylko jedna scena z „Requiem

Myślę, że posłowie Ligi Pol

płacą a faceci tak? Nawet swing

Jest wiele metod, które pozwalają na to,

for a Dream" (impreza u małego

skich Rodzin zaspali oni tam

nie jest sprawiedliwy!

by czuć się w pełni usatysfakcjonowa

Johna).

sobie walczą z gejami a tu pro

W Polsce jest coraz więcej par, któ
re swingują, albo chociaż raz próbowa
ły tego rodzaju seksu. Mogło by się wy
dawać, że w kraju tak bardzo katolic
kim jest tych osób niewiele. Jednak wy
starczy wejść na niektóre strony klu
bów swingerskich, by przekonać się, że
co raz większa rzesza osób angażuje się
w tego rodzaju spotkania. Najpopular
niejsze kluby to: Klub69 w Katowicach,
Saunaclub w Bielsko Białej oraz nowo

J

Kamila Chmielewska

nym ze swojego życia intymnego. Nie
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Z ciała do ciała

Między życiem, a śmiercią
rować za życia chęć oddania swoich na
rządów po śmierci, niewątpliwie wiele
osób nadal cieszyłoby się,darem ludz
kiej egzystencji. Należy jednak pamię
tać, że nasza decyzja musi być podjęta
świadomie, bez pośpiechu, bez żadnych
nacisków. To przecież nasze ciało i my
decydujemy o jego losie...
Co na to prawo?
I

Według ustawy z 26 października
1995 roku, pobrania komórek tkanek
lub narządów ze zwłok ludzkich w ce

arek miał 18 lat i cale życie przed
przeszczepu. Jednak, gdy zostają pod
sobą. Plany na przyszłość, ślicz
dani takiej próbie jak mama Jarka, re
ną dziewczynę i kochającą rodzinę. Niezygnują ze swoich wcześniejszych po
dawno dostał się na wymarzony kieru
stanowień.
nek studiów. Jego życie układało się
- W obliczu tragedii utraty bliskiej
wspaniale...
osoby, ludzie nie wyobrażają sobie, że
ich syn, córka czy rodzic nie zostanie
„Życie, choć piękne tak krót
pochowany w całości - mówi Łukasz
kie jest”
Kowalski, student prawa na KUL. Inni
twierdzą, że to czysta profanacja ciała.
Pewnego dnia to życie nagle zga
Dlatego w naszym społeczeństwie bar
sło. Zostało zdmuchnięte jak płomień
dzo ważne jest uświadomienie, że trans
świeczki, a jego bliskim przyszło podjąć
plantacja narządów nie jest czymś złym.
najważniejszą decyzję w życiu. Lekarze
Liczba osób oczekujących na przeszczep
poinformowali rodziców Jarka, że w tym
w Polsce sięga rocznie blisko 3,5 tys.

J

samym szpitalu, w którym zmarł ich
ukochany syn leży ciężko chory chło
piec z niewydolnością serca. Jedynym
ratunkiem jest natychmiastowy prze
szczep serca.- Miałam tylko kilka mi
nut na podjęcie decyzji - mówi Danuta

Tylko nieliczni będą mieli szczęście i
otrzymają potrzebny organ.
Gdyby każdy człowiek, mógł zadekla-

- mama Jarka.
- Przed chwilą dowiedziałam się, że
mój ukochany syn nie żyje, a oni pro
szą mnie abym zgodziła się na oddanie
jego serca...
Decyzja nie była łatwa. W jej podję
ciu pomogła dziewczyna zmarłego chło
paka - Jarek zawsze powtarzał, że gdy
by umarł i jego narządy byłyby komuś
potrzebne na pewno zgodziłby się na ich
oddanie.
Cierpiąca matka szybko podpisała do
kument i wyszła ze szpitala. Dwa mie
siące później dowiedziała się, że chory
chłopiec dostał serce jej syna i czuje się
coraz lepiej.
Świadoma decyzja
Wiele osób w Polsce deklaruje, że po
śmierci chce oddać swoje narządy do
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lu ich przeszczepienia można dokonać,
jeżeli osoba nie wyraziła za życia sprze
ciwu.
Kaźdy, kto nie wyraża zgody na po
branie swoich narządów po śmierci mo
że zgłosić swój sprzeciw.
Powinien zrobić to listownie bądź oso
biście - na specjalnym formularzu, który możemy otrzymać w najbliższym
ośrodku zdrowia. Następnie formularz
należy odesłać do Centralnego Reje
stru Sprzeciwów Centrum Organizacyj
no - Koordynacyjnego „Poltransplant”.
Jeżeli jednak zdecydujemy się, aby po
śmierci przekazać narządy tym, którzy
ich potrzebują przede wszystkim należy
powiadomić najbliższych o swojej decy
zji. Trzeba również stale nosić przy so
bie własnoręcznie podpisany dokument
zwany „Oświadczeniem woli”, który
upoważnia lekarzy do pobrania narzą-

dów tuż po naszej śmierci, a z najbliż
szych zdejmuje ciężar odpowiedzialno
ści w podjęciu tak ważnej decyzji.
Oświadczenie woli
Chcesz, aby po Twojej śmierci przeka
zano Twoje organy do przeszczepu? Wy
starczy nosić przy sobie tzw. „ Oświad
czenie woli” i powiadomić o swojej decy
zji najbliższą rodzinę. Co trzeba zrobić,
aby zdobyć taki dokument? Nic prost
szego. Pierwszym krokiem jest wypeł
nienie specjalnego druku, który bez
płatnie możemy otrzymać po skontak
towaniu ze stowarzyszeniem „Życie po
przeszczepie”. Taki przykładowy druk
został zaprezentowany w 2003 roku,
podczas corocznego zjazdu tegoż sto
warzyszenia. Jak zaznaczają pomysło
dawcy tej akcji jednym z jej celów jest
nagłośnienie tematu transplantacji. In
nym sposobem jest własnoręczna pi
semna zgoda na pobranie naszych na
rządów po śmierci. Należy jednak pa
miętać o specjalnej formule, którą musimy umieścić na tej deklaracji ( wzór
dostępny m.in. na stronie internetowej
stowarzyszenia: „Życie po przeszczepie”
www.przeszczep.pl). Taka pisemna for
ma wrażenia naszej woli musi zawierać
nasze personalia ( imię, nazwisko, datę
urodzenia, PESEL oraz adres zamiesz
kania). Końcowym etapem jest podpis
świadka, który podaje swój adres i da
ne osobowe.
Przeszczep a moja wiara
Zarówno kościół katolicki jak i inne
religie, zezwalają na przeszczep narzą
dów od zmarłych. Swoje wyraźne zdanie
na ten temat przedstawił papież Jan Pa

Transplantacja
„Nazywam się Renata i mieszkam
pod Kaliszem. Obecnie mój wiek
biologiczny to 47 lat, jednak mo
je otoczenie twierdzi, że wyglądam
młodziej i energii mam za dwóch.
To
prawda,
dzięki
przeszczepo
wi mogę powiedzieć, że wiem co to
znaczy cieszyć się życiem”. Pani Re
nata, dzięki transplantacji serca,
dostała drugie życie. Takich ludzi
jak ona jest wielu. Czekają na swo
ją drugą szansę.
Transplantacja, a co to?
Transplantacja
to
przeszczepia
nie narządu w całości lub części z
jednego ciała na inne. Takie zabie
gi są bardzo skomplikowane i pra
cochłonne. Jednak, w większości
przypadków, tylko one potrafią ura
tować życie.
Ludzie niewiele wiedzą na temat
transplantologii. Stąd często opór
i niechęć. Myślą, że pobieranie na
rządów od zmarłych jest nieetyczne
czy
niemoralne.
Kościół
katolicki

pie” zaprezentowało po raz pierw
szy „Oświadczenie woli”, czyli do
kument informujący o chęci prze
kazania, w krytycznym momencie,
swoich
organów
do
transplanta
cji. W ciągu trzech lat rozdano ich
ponad 100.000. A liczba chętnych
wciąż wzrasta.
Nie zezwalam!
Niestety wiele rodzin nie zezwa
la na pobieranie narządów od swo
ich bliskich. Twierdzą np., że zmar
ły
sprzeciwiał
się
transplantacji.
Taka postawa wynika z małej świa
domości
naszego
społeczeństwa
oraz dużego, w naszym kraju, kul
tu zmarłych. Choć w Polsce istnie
je tzw. „zgoda domniemana”, czyli
możliwość zgłoszenia za życia swo
jego sprzeciwu wobec pobrania or
ganów, to i tak przyjęło się pytać
rodzinę zmarłego o zgodę. Zmniej
sza to w dużym stopniu liczbę prze
szczepów, a tym samym liczbę wy
leczonych osób.

przekonuje i jednoznacznie określa,
że oddawanie narządów po śmierci

Dajmy im szansę

jest czynem szlachetnym i godnym
pochwały. Należy do niego zachę
cać, ponieważ jest przejawem wiel

Wielu z nas nie myśli o tym co bę
dzie jutro, za rok, za 5 lat. Żyjemy

du ma swoje źródło w decyzji o wielkiej
wartości etycznej ^decyzji, aby bezinte

kodusznej solidarności. Inne religie
jak na przykład buddyzm, juda
izm, czy islam również pozytywnie

w biegu zapominając o sprawach
najważniejszych, o zdrowiu i życiu.
Może któregoś dnia to my będziemy

resownie ofiarować część własnego ciała

odnoszą się do transplantacji.

z myślą o zdrowiu i dobru drugiego czło
wieka. Na tym właśnie polega szlachet

potrzebować pomocy.
Tak niewiele trzeba by pomóc dru

Oddam nerkę..

giej osobie. Wystarczy jedna kartka
i jedno zdanie: Wyrażam zgodę na
transplantację moich narządów po

weł II w 2000 roku podczas XVIII Mię
dzynarodowego Kongresu Transplantologicznego. - Każdy przeszczep narzą

ność tego czynu, który jest autentycz
nym aktem miłości - powiedział papież.
Decyzja należy do was. I nikt nie może

Ludzi

dobrej

woli

nie

brakuje.

jest. Wasze ciało jest waszą własnością i

Coraz więcej osób chce pomóc in
nym, przekazując po śmierci swoje
organy. Aby wyjść naprzeciw ocze

to wy jeszcze przed śmiercią powinniście

kiwaniom, jesienią 2003 roku Sto

zadecydować, co się z nim stanie.
Agata Poleszak

warzyszenie

jej potępiać bez względu na to, jaka ona

„Życie

po

przeszcze

śmierci. Bo nawet po śmierci moż
na zrobić coś dobrego dla innych i
podarować prezent najlepszy z moż
liwych: życie.
Natalia Zamecka

wyspa

społeczeństwo
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Pantoflarz - uległy lub wytresowany facet

Nie jestem pantoflem
Temat uległego faceta, pantofla, jest niczym z poradników dla młodych
małżeństw, brazylijskiego tasiemca, czy jednego z popularnych pism dla
nastolatek. Coś w stylu: „Droga redakcjo, mój chłopak jest pantoflem,
robi wszystko co mu karzę, jest na moje każde zawołanie, mam już tego
dosyć, co mam robić? Pomożecie?”. Co prawda pismem dla nastolatek
nie jesteśmy, ale pomożemy!? Pomożemy!
słyszałem od jednej z
ka, a żona dziewczynę. Nie
koleżanek, że „panto
wątpliwie, określenie to za
fla” w swoim znaczeniu wy
zwyczaj (czytaj zawsze) jest
myślili zawistni faceci, którzy
obraźliwe. „Bycie pod panto
zazdrościli swoim kolegom
flem” jest równoznaczne z by
ich kobiet. Coś w tym może
ciem na ziemi, na dole, pod
być, bo przecież faceci od za
kimś. Pantoflarz jest obrażwsze rywalizują między sobą.
liwe? Ale dlaczego? Ponie
W każdym aspekcie życia ta
waż oznacza w pewnym sen
ka rywalizacja istnieje.
sie zniewolenie, ograniczenie

U

Który ma lepszy, szyb
szy samochód, który bar
dziej „przypakuje”, ma lep
sze, nowsze gadżety elektro
niczne, lepsze ubrania, czy
lepsze stanowisko pracy. Mo
że właśnie w wyniku tej rywa
lizacji ci, którzy jej nie mogli
sprostać wymyślili określenie
„pantofel”. Tak czy owak, dzi
siaj ma ono znaczenie bardzo

wolności i swobody.
Faceci w żadnym wypad
ku nie chcą być uważani za
uległych czy poddanych swo

im kobietom. Symbol silnego
i niezależnego mężczyzny jest
mocno zakorzeniony w naszej
kulturze. Określenie panto
fel uwidacznia cechy, które
w mniemaniu mężczyzn są
nie męskie i właśnie dlatego
określenie pantofel jest ob
raźliwe. Bo przecież prawdzi
wy mężczyzna, to męski męż
czyzna.
Ty pantoflu! Ty kapciu!
Ty bucie!

bogate.
Pantofel,

pantoflarz,

pod

pantoflem
Słowo „pantoflarz” zgodnie
ze Słownikiem Języka Pol
skiego PWN oznacza męża
ulegającego we wszystkim żo
nie. Przekładając to na język
studencki, słowo mąż zazwy
czaj będzie oznaczało chłopa
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Nie jestem pantoflarzem tak mówi każdy facet, któ
remu zarzuci się, że spełnia
wszystkie zachcianki swojej
kobiety. Nie znam faceta, któ
ry ucieszyłby się słysząc ta
kie słowa, chyba, że ironicz
nemu uśmiechowi miało by
towarzyszyć
w głowę.

postukanie

się

Najbardziej chyba boli,
kiedy jeden facet, powie inne
mu, że jest pantoflarzem (sły
sząc to od kobiety, nie ma to

społeczeństwo

Prawo
antydyskryminacyjne
w samorządowej
praktyce

Chcialoby się powiedzieć „Teraz k... my”! O tym,
że Polska razem z Ukrainą zorganizują Mistrzostwa

kaz, ale w kolejnym tygodniu

Europy w piłce nożnej w 2012 roku wiedzą już chyba

nieustającą popularno

przeprowadził kolejne szcze

wszyscy, nie tylko Polacy.

ścią cyklicznych imprez jest

gółowe kontrole, które obej

J

edną z cieszących się

konkurs na najlepszego wło

mując wyrywkowo także pol

darza (wybór na „Wójta ro

skich sprzedawców dały już

ku"). Jego celem jest wyło

podstawy do przypuszczenia,

nienie samorządowca, który

że odbyły się zgodnie z pra

w minionym roku wykazał się

wem i w sposób obiektywny.

szczególnymi osiągnięciami

Tym razem wsparty on zo

w pracy na rzecz swojej spo

stał przedstawicielami Urzę

łeczności i gminy. Laur za

du Marszałkowskiego woj. lu

rok 2006 odebrała Pani Ka

belskiego, Urzędu Pracy oraz

zimiera Tarkowska, wójt gmi

Policji.

ny Kleszczów w wojewódz

Obowiązujące w Polsce usta

twie łódzkim.

wodawstwo zakazuje dzia

Małą szansę na powtórzenie

łań dyskryminacyjnych, zapi

tego sukcesu ma Burmistrz

sy takie odnajdziemy w Kon

Miasta Radzynia Podlaskie

stytucji (art.32), Ustawie o

go - Witold Kowalczyk, któ

swobodzie działalności go

rego przynajmniej ostatnie

spodarczej (art. 13) oraz Dy

przedsięwzięcia wywołują za

rektywach Unii Europejskiej

niepokojenie nie tylko miej

(o równości rasowej - 2000/

scowej ludności, ale również

43/EC i o równości zatrud

osób monitorujących ochronę

nienia 2000/78/WE). Zobo

praw człowieka

wiązuje ono ponadto organy

w Polsce.

władzy publicznej w tym sa

W niedookreślonej formie

morządowej do działania na

prawnej, ustnie i ze skutkiem

podstawie i w granicach pra

natychmiastowym wydał on

wa oraz kierowa się przy tym

w dniu 14 lutego 2007 po

fundamentalnymi zasadami

lecenie komendantowi stra

słuszności. Wydanie przez

ży miejskiej, by nie wpusz

burmistrza aktu, bez podsta

czał na miejscowy bazar cu

wy prawnej, uzasadnienia,

dzoziemskich kupców z wy

możliwości wcześniejsze

jątkiem tych, którzy pozosta

go zapoznania się adresatów

wali w związku małżeńskim z

z decyzją (czy poleceniem)

obywatelami polskimi. Straż

kształtującą prawa i obowiąz

miejska wykonując zadanie

ki większej grupy osób, od

odmówiła wpuszczenia prze

górne pozbawienie prawa do

szło stu osobom sprawdza

odwołania się od niej, nadto

jąc, m.in. dokumenty, do któ

przedstawienie jej w formie

rych analizy nie miała kom

ustnej i o treści mocno suge

petencji i powodując straty w

rującej bezpośrednie łamanie

dochodzie gminy z tytułu nie

prawa jest obecnie, obok in

doboru opłat targowych bli

terpelacji poselskiej do mini

sko o 50%. Na teren nie we

stra sprawiedliwości, przed

szli cudzoziemcy posiada

miotem badań prokuratury.

1

roda, 18 stycznia, kilka
już po półtorej godziny jest w
naście minut przed po
Warszawie. Wysiada z pocią
łudniem, prezydent UEFA Mi gu na czyściutkim i nowocze

Ś

chel Platini lekko uśmiecha
jąc się sięga do koperty i czy
ta: „Pologne et Ukrainę”. Sza
leństwo, euforia, miliony wy
słanych smsów: „mamy Euro”,
„Euro 2012 w Polsce” - nie
samowita radość i mnóstwo
emocji towarzyszyło Polakom
przez cały ten dzień. Tak więc,
przyznanie Polsce i Ukrainie
organizacji jednej z najwięk
szych imprez sportowych na
świecie stało się faktem.
Po ochłonięciu z niezwy
kłych emocji można na spo
kojnie zastanowić się nad ko
rzyściami, zagrożeniami, pro
blemami
i
szansami,
jakie
stoją przed Polakami. Wie
lu
dziennikarzy,
komentato
rów, publicystów, stawia so
bie pytanie” „damy radę?”, po
czym sami sobie odpowiadają:
„to ogromna szansa dla Polski,
damy radę!”.
Mecz otwarcia

jący nawet wymagane po

Sebastian Krajewski

zwolenia uprawniające ich

Doktorant w Katedrze Fi

nie tylko do legalnego poby

nansów i Prawa Finanso

tu na terenie Polski, ale tak

wego

że do prowadzenia działalno

Katolickiego Uniwersytetu

ści gospodarczej lub wykony

Lubelskiego

wania pracy w naszym kraju.

Pracownik Wyższej Szkoły

W skutek interwencji i opinii z

Przedsiębiorczości

zewnątrz burmistrz zniósł za

i Administracji

Jest czerwiec 2012 roku,
Michał czekał na ten dzień kil
ka lat. Mieszka na Felinie, jed
nej z dzielnic Lublina, najpręż
niej rozwijającego się miasta w
Polsce Wschodniej. Wsiadł na
pierwszym przystanku do no
wiutkiego autobusu komuni
kacji miejskiej. Autobus, na
pędzany
gazem,
czyściutki,
bez oklejonych szyb, szybko
mknie przez gładkie jak woda
ulice miasta, prosto na dwo
rzec PKP. Po 15 minutach jest
na miejscu. Z racji tego, że bi
let kupił dużo wcześniej przez
Internet, spokojnie wsiada do
pociągu, rozsiada się w wy
godnym fotelu, po chwili przy
chodzi pani z obsługi przyno
si §wieżą gazetę, coś do picia
i zjedzenia. Nie zdążył jeszcze
przeczytać połowy gazety, a
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snym dworcu, wsiada do au
tobusu komunikacji miejskiej
i niczym błyskawica mknie
poprzez ulice stolicy do swoje
go dobrego kolegi. Dociera do
niego po 20 minutach, wysia
da i spokojnym krokiem udaje się do mieszkania Łuka
sza. Wypijają wieczorkiem kil
ka piw rozmawiają o tym, co
ma się wydarzyć jutro. Mecz
otwarcia Mistrzostw Euro
py 2012. Kładą się spać do
syć wcześnie, żeby mieć dosyć
energii na mecz. Wstają rano,
emocje jakie im towarzyszą
są porównywalne do trafienia
szóstkę w totka, po prostu nie
do opisania. Mecz jest o 20:00,
przed meczem od 18:00 wielka
ceremonia rozpoczynająca mi
strzostwa. Chłopaki już od 16:
00 wchodzą na stadion, zaj
mują swoje miejsca i z niecier
pliwością czekają na rozpoczę
cie. Serca im walą jak oszala
łe, krew buzuje w żyłach, oczy
błyszczą się niczym brylan
ty w świetle porannego słoń
ca. Ceremonia otwarcia roz
poczyna się, piękne występy,
bez nudnych wystąpień orga
nizatorów, prezentacja dru
żyn i... niezwykłe fajerwerki,
sztuczne ognie, niezwykły wi
dok i nagle Michał... obudził
się. To wszystko mu się śniło.
Otworzył oczy, uszczypnął się
w ramię, zamkną oczy z nie
dowierzaniem i wiarą, że to
wszystko działo się naprawdę.
Niestety, sielankowy Lublin,
szybkie pociągi, czysta komu
nikacja i świetna infrastruktu
ra, były tylko snem.
Wyzwanie
Politycy,
działacze
sporto
wi, biznesmeni, zwykli ludzie,
cała Polska powinna zaanga-

społeczeństwo
SŁÓW KILKA...

20121
żować się do pracy, do
działania na rzecz wy
zwania, jakie postawiły
przed Polakami władze
Międzynarodowej
Fede
racji Piłki Nożnej. Wraz
w
Ukraińcami,
Polacy
muszą zrobić wszystko,
żeby Euro 2012 nie by
ło tylko snem. Minister
Gilowska
już
znalazła
Imld złotych na budo
wę stadionu narodowe
go w Warszawie, pre
mier Jarosław Kaczyń
ski powołał Międzyre
sortowy Zespół - Komi
tet
Organizacyjny
Mi
strzostw Europy w Piłce
Nożnej Euro 2012, któ
rego sam został prze
wodniczącym
Niewątpliwie
proble
mów jest mnóstwo: za
mało
fachowców
bu
dowlańców, problemy z
materiałami
budowla
nymi, wkrótce zapewne
pojawią się jeszcze inne.

środę 18 kwietnia 2007 i Ukrainy, Chorwacji i Węgier
oraz samodzielna Włoch. Po kil
roku w Cardiff, o godzi
kuletniej, ciężkiej pracy osób
nie 11:37, Michel Platini wypo
odpowiedzialnych za promowa
wiedział słowa, na które czekała
nie tych mistrzostw okazało się,
cała Polska i Ukraina: „Organi
że to właśnie Polska z Ukrainą
zatorem Euro 2012 zostaje Pol
ska i Ukraina”. Chwilę potem
będą je organizować.
Co mogą dać nam te mistrzo
delegaci obydwu krajów zaczęli
skakać sobie w objęcia, ciesząc
stwa? Dzięki nim w Polsce po
wstaną nowe stadiony, hote
się z wielkiego wyróżnienia, ja
le, rozbudowane zostaną lot
kie spotkało te dwa państwa.
Na pomysł, aby zorganizo
niska, a także powstanie wiele
kilometrów nowych autostrad i
wać te mistrzostwa, wpadła ja
ko pierwsza strona ukraińska
dróg ekspresowych. Gospodar
w 2003 roku. Stosowne poro
ka i usługi w obu krajach będą
zumienie podpisano podczas
dynamicznie się rozwijać. Ktoś
spotkania prezesów obydwu fe
może powiedzieć, że to i tak z
deracji we Lwowie. 31 stycznia
czasem by powstało. Ale kwiet
2005 roku strona polska i ukra
niowa decyzja UEFA sprawiła,
ińska zgłosiły do UEFA kandy
że tym razem nie skończy się
daturę Polski i Ukrainy do orga
na obietnicach polityków, po
nizacji finałów Mistrzostw Eu
nieważ do 2012 roku będzie
ropy w 2012 roku.
musiało być to wszystko zro
Do 21 lipca 2005 roku kan
bione.
dydaci musieli przedstawić sto
A tak decyzję o przyznaniu
sowną dokumentację, wyma
Polsce i Ukrainie organizacji
ganą przez UEFA w pierwszym
Mistrzostw Europy skomento
etapie selekcji. Terminu tego
wał Leo Beenhakker, trener
dotrzymało pięć kandydatur polskiej reprezentacji: „To jest
Polska i Ukraina, Chorwacja i
dokładnie to, czego potrzebuje
Węgry oraz samodzielnie Gre
polska piłka. Najważniejszym
cja, Włochy i Turcja. 8 listopa
elementem tej decyzji jest to, że
da tego samego roku obradują
w Polsce pojawią się nowe sta
cy na Malcie Komitet Wykonaw
diony, infrastruktura, nowe bo
czy UEFA zdecydował, że do fi
iska treningowe. A dla młodych
nałowej fazy rywalizacji o orga
piłkarzy, to może być znakowity
nizację piłkarskich Mistrzostw
bodziec do pracy”.
Marta Mielniczuk,
Europy w 2012 roku przeszły
wspólne kandydatury Polski
Michał Kusiak

W

chód. Nieliczni pesymi
ści mówią, że to wszyst
ko się nie uda, że Polska
się pogrąży i nie zdoła
zorganizować tak wiel
kiej imprezy. Optymiści
jak mantrę powtarzają,
że dzięki tej szansie Pol
ska nie będzie już tą sa
mą Polską. Będą auto
strady, lotniska, hote
le, szybka kolej, doko
namy wielkiego skoku
cywilizacyjnego.
Jed
nak najciekawsze sta
nowisko mają tak zwa
ni realiści - przestańmy
w końcu gadać o wiel
kich korzyściach, jakie
nas czekają, o tych au
tostradach itp. tylko zacznijmy działać. Praca,
praca i jeszcze raz pra
ca, w przeciwnym razie
w 2012 roku zaleje nas
fala rozpaczy, a nie eu
forii i radości - czytamy
na forum gazeta.pl
Wojciech Kozak

Przed samymi mistrzo
stwami
będzie
głośno
o zagrożeniu ze strony
terrorystów,
pseudo-kibiców, to wszystko pro
blemy, które trzeba roz
wiązywać już teraz. Pol
ska nie może zmarno
wać
niepowtarzalnej
szansy, jaką otrzyma
ła.

Sen

o

niesamowitej

imprezie ma być proro
czy i w Radnym wypad
ku

nie

może

zamienić

się koszmar.
Zaufanie
Niewątpliwie
są

narodem

Wszędzie

Polacy
nieufnym.

węszą

podkładają
zazdroszczą

spisek,

sobie

nogi,

innym,

że

się dorobili, że mają do

Euro, to przede wszystkim dziesiątki meczy. Ach, kibice będą się cieszyć.

brą pracę i niezły samo-

wyspa

społeczeństwo

Jestem
twardy gość

Cze, poklikash?
stracja, donosiciele?

fundamencie. Nawet,

Szanowna komisjo: ja

jeśli coś nie wychodzi

wie. W telewizji na okrągło przewijają się sło

Józef Szopiński, syn Jó

nam w realu, to przecież

wa: aborcja, lustracja, kłamstwo i dyskryminacja.

zefa i Krystyny, urodzo

w sieci mamy wszyst

Człowiek ma ochotę uciec. I gdyby taką szansę

ny 8 lipca 1984 roku w

ko, począwszy od piose

dostał to pewnie by z mej skorzystał.

Lublinie naprawdę nie

Ludzie są jednak tak skonstruowani, że me da

potrafiłem jeszcze wtedy

nek Lubelskiego Fulla,
przemów Pana Konono-

ją zapomnieć o przykrościach. Podkładanie świ

mówić, to i współpraco
wać nie było jak. W ta

wicza, zdjęć Dody, zoofilskiej pornografii, koń

kim razie to też odpada.
14:00. Mam problem...

cząc na filmach z egze

Świat potrafi być do dupy i każdy z nas o tym

ni daje poczucie wyższości i posiadania władzy
nad drugim człowiekiem. Niestety często jest tak.
że me potrafimy się temu przeciwstawić. Przez

Przepraszam, my ma
my problem. Nie doty
czy TW, teczek i lustra

gardło nie przechodzą słowa: me mogę, nie
chcę, nie potrafię.
Według słownika asertywność to termin ozna
czający posiadanie i wyrażanie własnego zdania
oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw,
które jednocześnie me ranią uczuć innych. Aser
tywność me jest cechą wrodzoną, lecz naby
tą. Każdy może się jej nauczyć, dzięki czemu w
przyszłości będzie mógł zastosować ją w życiu.
Niewątpliwą zaletą jest to, że dzięki asertywności stajemy się bardziej niezależni, inni szanu
ją nasze zdanie, a co najważniejsze me wcho
dzą nam na głowę. Jesteśmy pewni siebie, bar
dziej otwarci i coraz częściej potrafimy stawić
czoła problemom.
Nikt me powiedział, że sztuka, jaką jest asertyw
ność jest sztuką łatwą. Zdobycie jej tajników wy
maga czasu i poświęcenia. Jednak warto jest
dać z siebie, choć minimum wysiłku, by potem
móc powiedzieć: Jestem twardy gość.

Natalia Zamecka

Od modliszki do motyla
Niektórzy z nas. nie umieją nie potrafią zaakceptować
własnego wyglądu. Pragną przeistoczyć się w piękne
go łabędzia. Lista pacjentów korzystających z usług
„poprawiacza urody', wyraźnie wzrasta. Nie obce nam
jest stwierdzenie, że ludziom ładnym łatwiej jest w ży
ciu. Amerykańscy psychologowie stwierdzili, że za
robki pracowników o lepszym wyglądzie są wyższe o
15%. Dwukrotnie wzrasta szansa tych osób o przyję
cie do pracy. Mamy skłonność przypisywania osobom
atrakcyjnych, więcej pozytywnych cech takich jak:
uczciwość, sympatyczność a nawet inteligencja. To
nic innego jak zjawisko .aureoli'.
W 1974 r. w Ameryce kandydaci na posłów, o lepszej
urodzie uzyskali 3 razy więcej głosów od pozostałych
- wykazało studium badający wybory do parlamen
tu. W sądownictwie jest podobnie, nasz wymiar spra
wiedliwości faworyzuje oskarżonych o oryginalnej twa
rzy. Sędziowie przypisują Jm" znacznie niższe wyroki,

odzina 12:00. Piąt
kowe południe cji. Dalej siedzę przy
kompie. My siedzimy.
pora wstać. No, co!? Mo
Non-stop. Wciąż. Nie
że trochę późno, ale
ustannie. Bez przerwy.
wczoraj skończyłem pro
Bez powodu. Miałem
gram po 1. Wstaje. Włą
napisać tekst do Wy
czam komputer.
Najpierw lektura obo
spy, a przeglądam kolej
wiązkowa - serwisy in
ne strony. Proszę się nie

G

formacyjne, wiadomo
ści spod znaku gadu-słoneczka i poczta. Jest
mail od Artura Gontarza
- naczelnego Wyspy. Może napisałby Pan ja
kiś krotki tekst (2500-3000 znaków) dotyczą
cy studentów?. Pochop
nie odpisuje - No pew
nie. Później patrzę, kto
ostatnio pisał do tego
czasopisma i opanowuje
mnie strach.
W ostatnim numerze
Wyspy ukazał się felie
ton najciekawszej oso
bowości Waszej uczel
ni - Jana Pleszczyńskiego. Rozmyślania Wasze
go wykładowcy często
czytuje na stronie www.
duch.lublin.pl. W cyklu
„Spoza kruchty” ma On
dwa ulubione tematy:
alkohol i lustracja.
No i tu pojawia się pro
blem. O alkoholu to i
może jeszcze coś bym
napisał, ale czy moja
wiedza byłaby wystar
czająca? To może lu

obawiać.
Nie będę psioczyć, że In
ternet to dzieło szatana,
samo zło, zjadacz cza
su itp. Nie będę też się
zachwycać wraz z Mar
shallem McLuhanem, że
żyjemy w globalnej wio
sce. Bo, z czego tu się
cieszyć? Jestem mia
stowy chłopak i w żad
nej wiosce mi się nie
chce mieszkać, a po
za tym to, co to za wio
ska gdzie wszystkie bu
zie tak pięknie patrzą z
wyretuszowanego zdję
cia? Widział, kto kiedy
w wiosce kogoś z poma
rańczowa opalenizną po
solarium?
Dobrze ujęto to w Newsweeku nr 16/07 str. 78
w artykule „Pokolenie
Qip3”. Z intemetem jest
jak z alkoholem. Niby,
to dobrodziejstwo, a ile
problemów przy okazji.
Nie chodzi mi o uzależ
nienie od tego medium,
ale o to, jakie społeczeń
stwo budujemy na tym

kucji w Iraku.
Po co komu teraz cenzo
rzy, publicyści i kryty
cy? W końcu przejmie
rny władzę nad ludzkimi
gustami, teraz MY - in
ternauci decydujemy, co
jest atrakcyjne. I co naj
ważniejsze wszyscy je
steśmy zadowoleni, za
mykamy się w naszych
domach, stancjach i
akademikach. Ogląda
my, co chcemy i nikomu
nic do tego.
Jest pięknie. Nawet nie
trzeba się z nikim spie
rać, dyskutować, prze
konywać do swoich ra
cji. Nie trzeba się mar
twić, że trzeba będzie
niepopularnie mówić:
ta piosenkarka to dno,
śmiech z Pana Kononowicza jest oznaką bez
duszności, chyba coś z
Tobą nie tak, że chcesz
oglądać odcinanie ludz
kich głów. Nie trzeba się
już spierać, kto chce ten
ogląda. Sumienia czy
ste.
Więc nie będzie już po
koleniowych buntów,
protestów, niezgody na
te czy inne zachowania?
Spokojnie. Kolejne po
kolenie też przecież mu
si z czegoś zasłynąć.
Oni wyłączą komputery
i zaczną oglądać twarze
swoich bliskich.
Józef Szopiński jr
Radio Lublin

rzadziej trafiają do więzienia nawet w wypadku udo
wodnienia winy. Takie osoby cieszą się większą popu
larnością, łatwiej im przychodzi przekonywanie innych
o słuszności swej racji. Wyjątkiem jest sfera uczuć.
Gdzie atrakcyjny model spostrzegany jest jako rywal,
przyczyniający się do rozpadu związku. Porady u wi
zażystki, zabiegi upiększające u kosmetyczki. Wszyst
ko z myślą o tym, aby przeistoczyć się w pięknego
modela.

Redaguj wyspę
To już ostatni numer obecnej redakcji. Od przyszłego roku
akademickiego, wyspę będą już tworzyć nowi ludzie. Chcesz być
jedną z takich osób? Zapraszamy!
Kontakt: redakcja.wyspazzwspa.lublin.pl

Margarita Serek

-30-

Tego pluszaka chyba już gdzieś
widzieliśmy.

Do pełni szczęścia potrzebowali już
tylko... Drugiej gitary...

tyspa piratów. Platforma WSPA mogła przykuwać uwagę

Niektórzy stawali na głowie, aby dostać się na „wyspę piratów

tary! Wyluzuj! Ludzie patrzą! Przecież dzisiaj grasz Kapitana
iooka! Ktoś Ci znowu podmienił
scenariusz?
*

Majster Zyga melduje! Na Euro drogi zbudować zdążymy!

My sobie tą tarcze, to sami postawimy!

ba do bazy! Żaba do bazy! Kapitanie, nie mogę
schwycić klucza! Zbyt dużo gapiów...

Całe piękno orientalnej kultury, tkwi wyłącznie w pięknie Polek

Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Administracji

WSPA

w Lublinie

Kf*S

Nie wiesz gdzie studiować ??? Studiuj u najlepszych !!!

Wy5PA to Uczelnia dla Ciebie !!!
w roku akademickim 2007/2008 zaprasza na studia I-go stopnia
Studia licencjackie

Studia inżynierskie

na kierunkach:

na kierunkach:

□ Administracja
□ Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna
□ Finanse i bankowość
□ Politologia□ Stosunki międzynarodowe
□ Zarządzanie i marketing

Informatyka

Informacje i zapisy:
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. (081) 740 84 73, 740 84 11
e-mail: sekretariat@wspa.lublin.pl
www.wspa.pl

Przyjęcia wg kolejności zgłoszeń. Rekrutacja od 04 czerwca do 31 sierpnia 2007 roku.

Najlepsza niepaństwowa Uczelnia zawodowa na Lubelszczyźnie

3 miejsce w kraju
w Rankingu Edukacyjnym PERSPEKTYW i RZECZPOSPOLITEJ - 19.04.2006

