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wyspa

Owocowo. Tęczowo
istopad. Mama w kuchni ko
tłuje jabłka z owocami róży
w garnku. Za oknem z drzew spa
dają kolorowe liście. Wiatr hula na
miętnie, zaglądając to tu, to tam. Lu
dzie w kolorowych ubrankach biega
ją szaleńczo po ulicach. A ja w takt
muzyki molestuję swoimi paluszka
mi klawiaturę. Tworzę „wstępniaka”
dla Ciebie. Co lepsze... Mam zamiar
to wykorzystać.
Początek roku akademickiego
to batalia o dobrych wykładowców
i sensownie ułożony grafik zajęć.
Trzymiesięczna laba staje się prze
szłością, jawą zaś wykłady i ćwicze
nia. Chcesz odprężenia? Relaksu?
Przeczytaj uważnie numer „wyspy”,
który trzymasz w dłoniach. Bo dla
kogo jest to pismo? Dla ambitnych,
przedsiębiorczych, żądnych wiedzy,
inteligentnych ludzi. To w Twoje rę
ce trafiają 32 strony tego, co powi
nieneś wiedzieć. Coś Cię bulwersu
je? A może wręcz odwrotnie? Napisz do nas. Nie bądź obojętny. Mil
czenie wcale nie oznacza zgody. Pa
miętaj - ta gazeta jest robiona przez
studentów dla studentów!
Zastanawiasz się, co piszczy w
polskich uniwersytetach i szko
łach wyższych? Przeczytaj raport.
Skrobiemy o skostniałości syste
mu, o komercjalizacji. Prześwie
tlamy kadrę. Do studentów dobierzemy się w następnym numerze.
Nie pomiń artykułu o „Programie
Młodzież”. Zimno Ci? Ania pisze o
kursach tańca. A jest w czym wy
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bierać. Towarzyski, lationo, break
dance... Nic tylko życzyć połama
nia kości. Przemek przekonuje do
ćwiczeń na siłowni w zimowe dni.
Nie chodzi jedynie o figurę. Już pół
godziny intensywnego wysiłku wy
wołuje wzrost ilości hormonów ra
dości we krwi. Depresja zażegna
na i świat nabiera tęczowych barw!
Tomasz podpowiada, skąd zaczerp
nąć fundusze na kształcenie. Wyja
śnia, na jakich zasadach przyznaje się kredyty.studenckie. W perso
naliach prezentujemy Jacka Dąbałę. Wiesz, kim jest? Nie? Przeczytaj!
Krzysztof Jabłoński w „Jesiennej
ramówce” stara się ocenić telewi
zyjne serwisy informacyjne, a sym
patyczny Wojtuś przedstawia kie
runek w bok: Zarządzanie przedsię
biorstwem. Warto wiedzieć czego i
po co uczą się koledzy z uczelni. Nie
zapomnieliśmy o otrzęsinach. Faj
nie było, prawda? Zerknij na fotoraport. A potem na wywiad z... Mó
wią o nim: „hipokryta i sadysta”.
On o sobie: „zadymi ar z, nieprze
kupny sk...syn, popularyzator mu
zyki”. Wiesz już? Tak. Chodzi o Ro
berta Leszczyńskiego.
Mam nadzieję, że to właśnie my
- redakcja „wyspy”, pomożemy Ci
przetrwać kolejny rok akademic
ki. Dopiero zacząłeś studia? Nie
przejmuj się; dla Ciebie również je
steśmy.
Zastępca Redaktora Naczelnego
Joanna Skrobowska
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Czekamy na Wasze opinie i komentarze.
Kierujcie je na nasz adres internetowy:
redakcja.wyspatawspa.lublin.pl

i Kilka faktów
Ile byśmy pracy w ..wypsę" nie wkładali, to i tak zawsze
najwięcej uwagi poświęcamy okładce. Z pomysłami jest
różnie. Podczas pracy nad bieżącym numerem koncepcji
było kilka, a wszystkie kręciły się wokół indeksu.
Najpierw chcieliśmy go topić, sfotografować w mo
mencie wpadania do wody. Potem indeks miał pływać
w akwarium, w towarzystwie rybek, glonów i sztucznego
płetwonurka. Pojawił się również pomysł wręcz przeciwny - czyli podpalenia indeksu. Przesłanie wszystkich tych
obrazów wydaje się proste: ,7e szkolnictwem wyższym
nie jest dobrze (tonie, płonie), ale jest szansa na ratunek
, (jeśli ktoś go wyłowi lub ugasi). Zdecydowaliśmy
%
się jednak na rozwiązanie zupełnie inne.
które, mamy nadzieję, przypadnie Wam do gustu. ‘
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Miesiąc temu całe środowisko akademickie w Polsce doznało
szoku! Opublikowano jedyny na świecie ranking porównujący
500 uczelni z całego świata. Na liście znalazły się tylko dwie
polskie placówki - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet
Jagielloński. Zresztą obie dopiero w czwartej setce.
Nagle wszyscy uczeni nad Wisłą zaczęli się zastanawiać, o co
chodzi... Studenci zaś poczęli bić na alarm - przecież tu chodzi
o naszą przyszłość!
My także przeszliśmy do działania. Przez cały październik
zbieraliśmy opinie dziennikarzy, naukowców i żaków z Lublina.
Gdzie leżą przyczyny zapaści? Jakie mogą być rozwiązania?
Przedstawiamy raport „wyspy”!

Komercjalizacja
odstawowy
problem, który
pojawia się przy każdej debacie na
ten temat, to zbyt małe pieniądze. Rząd
przeznacza bowiem tylko 0.37 % PKB
na szkolnictwo wyższe. Premier Marek
Belka mówi zaś otwarcie: - Nawet jeśli
dołożymy drugie tyle, to i tak niewiele...
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Dziura w budżecie

Dla prof. Marka Żmigrodzkiego,
wybitnego
lubelskiego
politologa,
nie ma w tym nic dziwnego. - Jako
państwo nie mamy na to pieniędzy!
W krajach zachodnich, ze względu na
system podatkowy i ulgi, to gospodarka
finansuje naukę - przekonuje profesor.
-Au nas niestety są pretensje, żale
i błagania do budżetu - podkreśla
Żmigrodzki.
Znacznie lepsza od lamentu wydaje
się próba przyciągnięcia do świata
nauki biznesmenów. Zresztą polski
rząd chce w tym pomóc, gwarantując

firmom,
które
będą
jednocześnie
centrami badawczo-rozwojowymi tańsze
kredyty i przywileje podatkowe.
Nauka na sprzedaż

Nauka na poziomie wyższym to
teraz swoisty rynek, na którym jest
konkurencja, walka o klienta i duże
pieniądze. Niestety nasze uczelnie
nie dojrzały jeszcze do czasów, w
których przyszło im egzystować. Zarządzanie taką placówką to nic
innego, jak tylko biznes - mówi Jakub
Olchowski,
asystent
w
Zakładzie
Stosunków Międzynarodowych UMCS,
i dodaje - problem w tym, że nasi
włodarze, zamiast zajmować się nauką
i studentami, muszą podpisywać tony
papierów.
Co
gorsza,
komercja
odciska
swoje piętno na każdym elemencie
studiowania. - Polskie szkoły wyższe
poszły
na
„masówkę”,
a
gdzie

miejsce na formowanie moralnego
światopoglądu, gdzie są prawdziwi
mistrzowie... - zastanawia się Beata
Górka, rzeczniczka prasowa KUL. Jak
zauważają psychologowie, dziś zamiast
autorytetów mamy na uczelniach wielu
tzw. spin doctorów - ludzi, którzy
z wielką chęcią udzielają mediom
swych wypowiedzi na dowolny temat,
niekoniecznie związany z przedmiotem
ich badań. Ważne, żeby ich twarz była
w telewizji...
Do prywatnej z kasą i... po kasę!

Szkoły
prywatne
powodują,
że
profesorowie mogą utrzymać się na
Jako-takim”
poziomie
wyjaśnia
jeden z nich. Budzi to jednak mieszane
uczucia, szczególnie wśród żaków.
Ci z uczelni publicznych uważają,
że studenci kształcący się prywatnie
są
znacznie
łagodniej
traktowani
przez wykładowców. Prof. Żmigrodzki

Czy polska edukacja na

zastanowić się nad systemem.

prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

poziomie wyższym to

Jakość uczonego to jedna sprawa, a jakość

Stanowisko: profesor zwyczajny

tak, jak mówią niektórzy,

uczelni to druga. A co z uczelniami prywatnymi,

Jednostka: Zakład Systemów Politycznych

światowa trzecia liga?

które powstają jak grzyby po deszczu?

Wydziału Politologii UMCS

Uważam, że nie jest to obraz

Wśród tych uczelni, również i państwowych, są szkoły

Obecnie bada zagadnienia związane z transformaqą

czarno-biały.

spo

mizerne. Natomiast uczelnie prywatne powodują,

systemów

Mamy

politycznych

współczesnych

państw

ro

pozytywnego,

chociaż

że profesorowie mogą się utrzymać na „jako-takim"

Europy

by

znakomitych

profeso

poziomie. Ja sam pracuję w szkołach prywatnych i

przeobrażenia

rów, dydaktyków. Moje oba

wcale gorzej tam nie wykładam.

Rzeczpospolitej Polskiej. Początkowo zaś zajmował

wy budzi zaś ubytek młodej

Studenci UMCS-u czy KUL-u bez chwili wahania

się

kadry naukowej. Szczegól

mówią, że uczelnie prywatne to zupełnie inny po

Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz aktywnym

nie z przedmiotów ścisłych, gdzie zdobycie określo

ziom niż publiczne...

członkiem

nego poziomu naukowego jest bardzo kosztowne, a

Niestety mają rację. Poziom wymagań jest inny. Ja

władz Towarzystwa. Łącznie opublikował 83 pozycje

potem okazuje się, że ta wiedza komu innemu służy.

na Uniwersytecie mam dużo wyższe wymagania,

naukowe, w tym 5 książek autorskich, 7 współ

Przyczyna jest prosta - w Polsce jesteśmy nikczem

niż w szkole prywatnej. Uważam po prostu, że

autorskich, 4 prace pod redakcją oraz kilkadziesiąt

nie wynagradzani.

poziom wymagań w stosunku do licencjata musi być

studiów i artykułów Szczególne miejsce w jego

Są więc dwa powiązane ze sobą problemy: brak

inny niż w stosunku do magistra. Taka jest logika

dorobku zajmuje redakcja 5 - tomowej “Encyklopedii

pieniędzy i ubytek młodej kadry.

Układu Bolońskiego: licencjat jest robiony masowo.

politologii’, Kraków 1999 - 2000.

Tak, ale można wymienić także chociażby problemy z

magisterium robi zaś połowa licencjatów, a doktorat

możliwością awansu zawodowego. Należy poważnie

wa ludzi z tytułem magistra.
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wielokrotnie
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intelektualnych
odpowiada im z oburzeniem: - To jest
idiotyczna teza, że ja na Uniwersytecie
daję z siebie wszystko, a przejdę do
Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im.
Wańkowicza 300 metrów i głupieję przez
tą drogę na tyle, że miernie wykładam!
Wątpliwości są też inne. Wspominany
wcześniej Jakub Olchowski twierdzi
(i nie jest w tym sądzie osamotniony),
że uczelnie prywatne obniżają poziom
polskiego szkolnictwa wyższego dlatego,
że one po prostu „sprzedają papier”. Idą do nich ludzie, których myślenie
jest takie: „płacę, więc dostanę dyplom”
- mówi Olchowski, ale dodaje: - Należy
pamiętać, że szkoła prywatna nie jest
równa szkole prywatnej. Naturalnie, że
są i te dobre, w Lublinie także.
Tłumy po dyplom

-

Uczelnie niepubliczne utrzymu
ją określony poziom. Chociażby dzię
ki temu, że mają możliwość zatrudnia
nia najlepszej kadry wybieranej spo
śród pracowników uczelni państwo
wych - twierdzi Kanclerz WSPA, dr inż.
Radosław Marciniak. Według niego
wieloetatowość pracowników nauko
wych jest wynikiem rozszerzenia ryn
ku edukacyjnego w Polsce. - Przyczyną
jest ogólna komercjalizacja życia, jak i
powstawanie nowych szkół. Gdyby in
stytucji niepaństwowych nie było, wy
kładowcy nie mieliby gdzie pracować
dodatkowo. Marciniak zwraca jednak
uwagę na bardzo istotny skutek tego
zjawiska: - Dzięki tej komercjalizacji
młodzież ma znacznie szerszy dostęp
do edukacji!
Czy aby tylko ilość nie zastępuje
teraz jakości? Wystarczy wspomnieć,
że w ciągu ostatnich pięciu lat liczba
studiujących w Polsce zwiększyła się
dwukrotnie. W naszym kraju na niemal
400 szkół wyższych, w których uczy się
ponad 1,8 min studentów.

- Żacy są tacy, jaki jest system. A ten cechuje hierarchizacja: student znajduje się na samym dole - mówi
Jakub Olchowski, asystent z UMCS.

System
ształcenie statystycznego polskiego stwierdza.
Wniosek? Uniwersytety stają się fabry
studenta kosztuje 16 tys. złotych
rocznie, podczas gdy średnia unijna jestkami dyplomów. W ciągu ostatniej deka
prawie 5 razy większa. Bank Światowy i dy liczba studentów podwoiła się. Placów
Europejski Bank Inwestycyjny alarmują: ki pękają w szwach. Jak grzyby po desz
„Polska powinna zastanowić się nad czu powstają prywatne uczelnie, coraz
odważniej nazywane przedsiębiorstwami.
powszechnym czesnym za studia”.
- Pośpiech, tempo... W rezultacie pojawia
Inteligentny kameleon
się brak czasu na dyskusje, spory. Na bu
dowanie i funkcjonowanie uczelnianej
Tezie o czesnym towarzyszy natychmia wspólnoty - przekonuje prof. Marian Fi
stowy bunt młodzieży. - Bzdura. Większo lipiak z Instytutu Socjologii UMCS. - Do
ści ludzi nie stać na płatne studia! Kredyt minacja dydaktyki marginalizuje działal
jest szansą, ale tylko dla indywidualności. ność naukową - dodaje.
Odmienne zdanie ma dr Beata RomiUczelnie i tak opierają się na badaniach
prowadzonych przez jednostki w innych szewska z UMCS, wykładająca także w
WSPA - Przyczyną obecnego stanu pol
krajach, bo nie mają na nie funduszy.
skiej nauki nie są różnice między pry
- Uważam, że najpierw trzeba zrefor
mować sam system, a potem zastanawiać watnymi i państwowymi, ani to, że aż ty
lu młodych chce się kształcić. Problemem
się nad ewentualnymi opłatami z prywat
nych kieszeni - twierdzi Kasia z UMCS. jest skostniałość systemu zarządzania
uczelniami publicznymi.
Tego samego zdania jest Jakub Olchow
ski: - Żacy są tacy, jaki jest system. A ten
cechuje hierarchizacja: student znajduje Pierwsze metamorfozy
się na samym dole. Po chwili dodaje: - Za
rządzanie uczelnią to nic innego jak bizSystem kanclerski w Polsce dopie
nes. Co z tego wynika? Nasi włodarze, za
ro zaczyna się pojawiać. Funkcjonu
miast zajmować się nauką i studenta je głównie w uczelniach niepaństwo
mi, muszą podpisywać tony papierów - wych. Stanowisko kanclerskie to insty-
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dr inż. Radosław Marciniak
Czy polski system edu
kacyjny w szkołach
wyższych jest skost
niały?
Jednoznacznej

odpo

wiedzi na to pytanie nie
ma. Na pewno to sys
tem

tradycyjny,

zacho

wawczy. Wynika to z sil
nej pozycji kadry profe
sorskiej

i

długiej

drogi

naukowej kandydatów na profesorów. To wiąże
się ze zdobywaniem tytułów, tym samym zanie
dbywaniem badań. W efekcie me są wprowadza
ne do dydaktyki
Drugim
szkół.

elementem
Nie

za

jest

sposób

studentem

idzie

finansowania
pieniądz

na

uczelnie, przynajmniej na wszystkie. Fundusze

tucja, która zajmuje się sprawami ad
ministracyjnymi (do tej pory leżało to
w obowiązkach rektora). Jej działal
ność ocenia grono pracowników nauko
wych, personelu pomocniczego i żaków.
Oznacza to, że zarządzaniem od strony
organizacyjnej, finansowej i infrastruk
turalnej zajmuje się specjalista - rze
mieślnik wybrany na stanowisko z ra
cji posiadanych umiejętności, a nie tyl
ko dorobku naukowego. Samą dydak
tyką zaś zarządza rektor, osoba z wybit
ną wiedzą i umiejętnościami edukacyj
nymi. Podstawą właściwego kierowania
uczelnią jest pogodzenie możliwości fi
nansowych placówki z dydaktycznymi i
naukowymi. Ani jedna, ani druga stro
na władz instytucji nie są w stanie bez
siebie funkcjonować...

towaliśmy rozwiązania unijne, a z nich
wynika, że wszyscy muszą się do tego
przystosować - mówi prof. Marek Żmi
grodzki z UMCS.
Na chwilę obecną tylko nielicznie
jednostki proponują taki tryb kształce
nia. Przodują w nich szkoły prywatne,
gwarantujące wykształcenie zawodo
we. Te podpisując umowy z państwo
wymi, umożliwiają absolwentom licen
cjatów dalsze kształcenie na studiach
uzupełniających. - To może prowadzić
do dwuzawodowości w zakresie zbliżo
nych kierunków. To też kwestia możli
wości wcześniejszego zakończenia stu
diów (po 3 latach licencjata). Całość
daje możliwość szybszego i łatwiejsze
go podjęcia pracy - wskazuje dr inż.
Radosław Marciniak, Kanclerz WSPA.

W nowej rzeczywistości

Wyższe pod lupą

Polska, przystępując do Unii Eu
ropejskiej, podjęła się zreformowa
nia systemu nauczania. Układ Boloński, podpisany przez kilkadziesiąt kra
jów europejskich (w tym przez nasz),
ma zmienić sytuację w szkolnictwie.
- Wspólny charakter zawiera się we
wspólnych standardach. Chodzi o czy
telność,
porównywalność
dyplomów
- mówi prof. Jerzy Wożnicki, Prezes
Fundacji Rektorów Polskich, szef ze
społu pracującego nad nową ustawą
o szkolnictwie wyższym. Oznacza to,
że wszystkie uczelnie w Polsce wpro
wadzą system trójstopniowy. Student
zdobędzie licencjat, następnie magiste
rium, po czym doktorat. - System trój
stopniowy jest nieuchronny. Zaakcep

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie
wyższym, która w chwili obecnej znaj
duje się w Sejmie, ma położyć nacisk na
prace Państwowej Komisji Akredytacyj
nej. Minister edukacji Mirosław Sawicki
uważa, że to kwestia szczególnie istotna.
Dlaczego? To właśnie PKA ocenia szkoły
wyższe i stwierdza, które z nich kształcą
właściwie, a którym należy odebrać pra
wo do wydawania dyplomów. Problem
stanowi fakt, iż polski obywatel nie ma
pełnego dostępu do raportów. O oce
nach warunkowych bądź negatywnych
dowiaduje się z mediów. - Zawsze war
to promować jawność, dobrze więc było
by doprowadzić do sytuacji, kiedy pełne
raporty znajdowałyby się w Internecie twierdzi dr inż. Marciniak.

dostają szkoły państwowe, głównie na studia
dzienne.
Sposobem

na

rozwiązanie

problemów

finansowych uczelni może być system kanc
lerski?
Nie powinienem odpowiadać na to pytanie, bo
mogę być podejrzany o tendencyjność. Uwa
żam, że zarządzeniem uczelnią powinni zajmo
wać się specjaliści Czy ta osoba będzie nazy
wała się kanclerzem, czy rektorem to sprawa
odrębna. Na rektorów wybiera się znamienitych
pracowników naukowych, wybitnych w określo
nych dziedzinach, niekoniecznie mające dar do
zarządzania
Ważnym aspektem jest jednak połączenie ko
mercji w szkole - restrykcyjnego zarządzania
stroną finansową z dydaktyką, zwłaszcza bada
niami naukowymi. Inną zaś kwestią jest wdra
żanie efektów tych badań do życia np. prze
mysłu.
A więc jak właściwie powinna być zarządzana
szkoła wyższa?
Potrzebny jest dualizm władz: zajmującej się sferą
administracyjną (zwłaszcza finansową) z pionem
nauki. Ani jedna, ani druga bez siebie nawzajem

Kadry

nie są w sanie funkcjonować. Podstawą jest
umiejętność pogodzenia możliwości finansowych
z

koniecznośdami

dydaktycznymi,

w

tym

naukowymi.

dr inż. Radosław Marciniak
Stanowisko: Kanclerz Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Od 1992 r. prezes Zarządu Centrum Kształcenia
Menedżerów Przemysłowych Sp. z o.o.
Współautor

licznych

publikacji

książkowych

np. .Twórcy sukcesu w rozwoju pracowników",
.Ewolucja ZZL a problem rozwoju kadr komórek
personalnych" oraz publikacji na łamach prasy
branżowej (magazyn .Personel"). Uczestnik jury
.Global Management Challenge - Euromanager
i 2001" oraz Lider Zarządzania

Poland 2
Zasobami

Ludzkimi

(1999/2000)

organizowany

przez

Instytut

Socjalnych).

Wieloletni

Pracy

prezes

Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

(konkurs
i

Spraw

Polskiego

oim największym marzeniem jest Pilecka, studentka IV roku ekonomii na
praca wyłącznie na Uniwersytecie, UMCS-ie.
możliwość podzielenia się moją wiedzą Nie należy jednak zapominać w ja
nie tylko ze studentami, ale także z kich czasach żyjemy. Wykładowcy mu
doktorantami. Po prostu, chciałbym szą przecież zarobić na utrzymanie ro
żyć naukowo! - w taki utopijny sposób dziny. Jak się okazuje, na uniwersyte
opowiada o wizji przyszłości polskich tach nie jest to takie proste...
naukowców prof. Marek Żmigrodzki.
Oto przykład: 30 września rektor KUL
Niestety, teraz nie ma ku temu ani zawiesił wypłacanie stypendiów swo
możliwości, ani czasu.
im doktorantom. I tak, przy rozpoczęciu
nowego roku akademickiego, 194 osoby
Etat tu, etat tam...
dowiedziały się, że czeka ich pensja w
granicach 600 zł miesięcznie za prowaMy za to znaleźliśmy chwilę, żeby do
dzenie zajęć na f istawie umowy o dziewiedzieć się, co tak bardzo pochłania ło. Warto wspomnieć, że zajęcia odbywa
czas naszym naukowcom. Z sondy, któ ją się przez dziewięć miesięcy wr roku. A
rą przeprowadziliśmy wśród lubelskich co z pozostałymi trzema?
studentów wynika, że chodzi o wieloCiężkie życie naukowca
etatowość. - Gdyby profesorowie nie go
nili do szkół prywatnych po dodatkowe
zarobki, to znaleźliby czas na pracę na
Polskie szkolnictwo wyższe jest tak
ukową na uniwersytecie - mówi Basia skonstruowane, że jeśli ktoś postano-

M
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z bliska
wi zostać na uczelni, musi od razu brać
się za doktorat. Powinien robić go jak
najszybciej, bo inaczej czeka go rychłe
opuszczenie placówki. - A może przecież
być ktoś bardzo zdolny w jakiejś jednej
dziedzinie i doktoratu nie będzie robił,
bo jego pasjonuje nauka: badania, któ
rymi się zajmuje, a nie ślęczenie w książ
kach - broni młodych
intelektualistów
W
prof. Marian Filipiak.
Można przywołać chociażby głośną
sprawę sprzed kilku lat. Nieźle zapowia
dający się naukowiec, Jakub Milik, pa
sjonował się językami wschodnimi. Nie
stety został zwolniony z UMCS-u, po
nieważ nie robił doktoratu. Wyjechał
do Stanów Zjednoczonych. Dziś jest jed
nym z czołowych
w orientalistów na świecie! A mógł przecież rozwijać się dalej w
Lublinie...
A'propos
rozwoju.
Intelektualista,
który chce zrobić karierę naukową mu
si przejść przez kilka etapów. Czekają go
bowiem kolejne szczeble drabinki tytu
larnej, a co za tym idzie, liczne badania
i prace naukowe. Tylko, że w między
czasie czeka też harówa (bo tak to trze
ba nazwać!) na kilku uczelniach. Zajęcia
od 8 do 20, siedzenie nad habilitacją po
nocach. - To naprawdę udręka - żalą się
nad młodszymi kolegami profesorowie.
Nie dziwmy się zatem, że coraz więcej
młodych naukowców wyjeżdża z Polski
do Europy Zachodniej. Tam wypatruje
ich znacznie lżejsza praca za dużo wyż
sze wynagrodzenie. Nie muszą spędzać
dziesiątek godzin tygodniowo na ćwicze

niach ze studentami i ciągle udowadniać
swojej wartości przed starszą kadrą. Do
póki nie zmieni się ich status w polskim
szkolnictwie wyższym, możemy tylko się
martwić, kto będzie kształcił nasze dzie
ci za kilka czy kilkanaście lat... Ba! Kto
będzie stanowił o sile polskiej inteligen
cji!?

Jak oceniasz poziom kształcenia w szkołach
wyższych?

Magdalena Pleskot
III rok SOiZ

Poziom nauczania po
szczególnych przed
miotów nie je§t równy.

Stara gwardia

Zdarzają się wykładow
cy, którzy nie przykłada

Każdy student wie jednak, że najtrud
niej zaliczyć egzamin u profesora z naj
większą renomą. Pisząc te słowa sami
stawiamy na szali powodzenie naszej se
sji zimowej, ale w końcu chodzi o przedstawienie prawdy. A ta jest taka, że na
si profesorowie dzielą się na dydaktyków
i naukowców.
Ci pierwsi są znakomitymi wykładow
cami, a zajęcia przez nich prowadzone
to prawdziwa muzyka dla uszu spra
gnionych wiedzy żaków. Druga grupa
to z kolei ludzie, dla których (delikat
nie mówiąc) to nauka jest sensem życia.
Problem pojawia się wtedy, gdy muszą
wejść we współpracę ze studentami. Ma
my do czynienia z kontaktem mrówki ze
słoniem. Ten, jakby nie stanął, to i tak
ją rozdepcze, bo przecież jest potężny. O
tym, żeby popatrzył w dół i rozejrzał się
za mrówką, naturalnie nie może być mo
wy. Niestety taki „słoń” czeka w czasie
studiów każdego żaka nie raz. Życzymy
jak najmniej takich konfrontacji!
Joanna Skrobowska
Miłosz Bednarczyk

ją się do swojej pracy i
w rezultacie ich wykłady
są nudne, chaotyczne i
mało spójne. Jednak obecny poziom w perspek
tywie ogólnej jest zadowalający, choć na pewno
mógłby być wyższy.

Agnieszka Soboń
III rok MWPiG

Poziom kształcenia na
polskich uczelniach jest
dobry i odpowiada mi.
Nie podoba mi się jed
nak to, że na naszej
uczelni musimy robić do
datkowe praktyki, za któ
re musimy płacić jak za
normalny semestr (ok. 2 tys. zł). Uważam, że te
praktyki moglibyśmy zrobić w wakacje, to zaosz
czędziłoby nam cały rok akademicki.

Kupera Ryszard
III rok ZP

Tak się składa, że stu
diowałem na Akademii

Prof. dr hab. Marian Filipiak

Rolniczej i porównując

Jak według pana ma się

Zgadza się. Obecnie cała nauka została podpo

choćby poziom obsługi

polskie szkolnictwo wyż

rządkowana

nie

studenta w Dziekanacie,

sze?

może być „w służbie ludu’, jak to pisało kiedyś

to u nas na .wyspie" jest

Coraz gorzej... Z roku na

na UMCS-ie. Einstein, Giordano Bruno, Galile

o niebo lepiej! Moim zda

rok poziom np. magisteriów

usz jak coś badali, to chcieli poznać prawdę, ta

niem wszystkie uczelnie

się obniża. Nauka me mo

jemnice tego świata. A to wciąga! Powoduje, że

powinny być sprywatyzowane i może wtedy za

że być tylko środkiem do

się spotykamy, dyskutujemy, kłócimy. Na to te

częto by szanować studentów?

uzyskania dyplomu, potem

raz nie ma czasu... Nauka ma charakter instru

pracy, kanery... Nauka ma

mentalny.

charakter autotomczny. Ma

W Polsce jest 400 szkół wyższych. Może o po

być czymś, co doskonali

łowę za dużo...

celom

pragmatycznym,

a

ona

Agata Tokarzewska
I rok ZP

człowieka. Wiedza to nie jest mądrość. Wydaje mi

Ja me wiem, czy wszyscy powinni studiować...

W Polsce poziom wy

się, że poziom nauki się coraz bardziej obniża, po

Wielu z tych, którzy teraz studiują pójdą do byle ja

kształcenia młodych lu

nieważ traktuje się ją kategonami: .zdać, napisać,

kiej pracy. Osobiście znam panie, które są magi

dzi na pewno nie jest zły.

obronić pracę i ostro zasuwać do przodu".

strami i sprzedają ogórki czy pomidory. Po co stu

Jednak wydaje mi się,

Nie sposób uwierzyć, żeby wśród 1,8 milio

diowały7 Czy me lepiej byłoby po szkole podstawo

że ci, którzy naprawdę

na ludzi studiujących znalazło się wielu, którzy

wej nauczyć się jakiegoś zawodu? Po co pchać ty

chcą się czegoś dowie

przyszli tu, żeby się rozwijać. Dla większości li

lu ludzi do nauki, skoro połowa się do tego me na-

dzieć. ci bardziej ambit

czy się tylko końcowy papier.

daje. Szkoda ich czasu...

ni, mają u nas zbyt ma

___________________________________ —--------------------------------------------------------------------

ło możliwości rozwoju. Pod tym względem uczel

Prof. dr hab. Marian Filipiak

nie niepaństwowe znacznie przewyższają studia

Stanowisko: profesor zwyczajny

.darmowe'. Są też bardziej dostępne.

Jednostka: Zakład Socjologii Kultury i Wychowania UMCS;
Autor wielu publikacji naukowych i książek, mii: .Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do
subkultur młodzieżowych" oraz .Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania". Promotor przewodów
doktorskich traktujących o współczesnej młodzieży, jak choćby: „Narkomania wśród młodzieży szkolnej miast
Lublina. Chełma i Kraśnika",

wyspa

ciekawostki
ŚWIAT
► Czworo włoskich nastolatków zalało szkołę, aby
uniknąć pisania klasówki. Uczniowie przyznali,

Nowy humanik już otwarty!

że przed weekendem zatkali wszystkie odpływy
i odkręcili krany w szkolnych łazienkach, ponie

22 października oficjalnie oddano

nak me koniec. W ciągu roku ma

szłego semestru. Na razie trwa

waż chaeli wymigać się od egzaminu.

do użytku nowy budynek Wydzia

ją zakończyć się bowiem prace

przeprowadzka..

łu Humanistycznego UMCS. Je

nad dwoma nowoczesnymi aula

Najwyraźniej władze UMCS pozaz

den z najładniejszych budynków

mi (wyposażonymi w kabiny dla

drościły WSPA nowoczesnego bu

► Pewien niemiecki student został oskarżony o sfał

edukacyjnych w naszym mieście

tłumaczy). Ma też powstać bufet,

dynku i same wzięły się za budowę.

szowanie dyplomu i w panice Zjadł prawie cały

imponuje nie tylko rozmiarem, ale

salonik prasowy i okienko banko

Nie mamy mc przeciwko - na takiej

dokument po czym uaekł zostawiając jedynie ka

i funkcjonalnością.

we. Studenci Wydziału Humani

rywalizaqi zyskują przecież głównie

wałek kartki, na której znajdował się... jego ad

Nowy gmach jest trzykrotnie więk

stycznego w nowym gmachu za-

studenci!

res 25-łetni mężczyzna ubiegał się o pracę che

szy od starego. Na razie jednak

czną się uczyć pod koniec przy

mika, jednak kiedy jego przyszły pracodawca za

gotowe jest ponad 10 tys. me

kwestionował prawdziwość dyplomu, błyskawicz

trów

nie pozbył się dowodu fałszerstwa. Policja ziden

całość będzie liczyć o 4 tys. wię

tyfikowała oszusta dzięki fragmentowi dokumen

cej. W budynku znajdą się oczywi

tu, na którym zachował się adres studenta.

ście nowe sale ćwiczeniowe i po

Żrodto onet.pl

Źródło onetpl

kwadratowych

MB

w*

powierzchni,

koje wykładowców, a także dzie
kanat, siedziby instytucji oraz za

► Ancentus Akuku z Kenii przyznał w wywiadzie dla

kładów

wydziałowych.

Prawdzi

kenijskiej prasy, iż poślubił 130 kobiet. Osiem

wym oczkiem w głowie gospo

dziesiąt pięć spośród jego wybranek musia-

darzy nowego humamka jest jed

ło odejść z powodu me zachowania wierności

nak biblioteka - jedna z najnowo

Z żadną z nich nie pozwolił sobie na więcej niż

cześniejszych w Lublinie. To jed

czworo dzieci Mimo to, musiał mieć facet zdro
wie.

Zrodło PAP

Na fali

Dyplom z bonusem

sce. Uroczysta inauguracja odbyła się 18 paź

4 listopada rozpoczęło swoją działalność nowe,

Od nowego roku akademickiego wszyscy absolwenci

dziernika 2004 r. w siedzibie Business Cen

niezależne, studenckie radio internetowe - TE-

szkół wyższych będą otrzymywać po ukończeniu studiów

trę Club. Projekt AIP jest największą iniqaty-

AMradio. Chcesz posłuchać? Wejdź na www.te-

dyplom wraz z suplementem, który ma zastąpić wydawa

wą studencką ostatnich lat mającą na celu roz

amradio.pl. Mieszkasz na drugim końcu świa

ne przez uczelnie wypisy z indeksu Dokument będzie za

wój przedsiębiorczość wśród polskiej młodzieży.

ta? Nie szkodzi. Dostępne jest wszędzie. Bez

wierał informacje o ukończonym kierunku studiów i speqa-

Dzięki niej ma szansę powstać kilkaset nowych

względu na szerokość i długość

graficzną.

lizaqi, osiągnięciach, odbytych kursach i kwalifikacjach za

firm, które założą młodzi ludzie Projekt skierowa

Program tworzą studenci kilku uczelni ze sto

wodowych absolwenta Suplement wydawany będzie każ

ny jest do studentów dziennych, zaocznych oraz

licy. Przygotowują audycje związane z nauką,

demu studentowi wraz z dyplomem ukończenia studiów.

wieczorowych uczelni ekonomicznych i technicz

sztuką, kulturą. Konwersują ze słuchaczami.

Każda uczelnia indywidualnie będzie podejmowała decyzję,

nych. Niestety, wśród nich me ma na razie żadnej

Prowadzą serwisy informacyjne po polsku i po

ile stron będzie miał suplement. Szkoły wyższe mogą roz

szkoły wyższej z Lublina.

angielsku.

szerzyć suplement w dwóch punktach: wpisując informację

Przypominamy, że w Lublin me jest gorszy. Ma

o osiągnięciach i wynikach w nauce absolwenta oraz w do

my własne Akademickie Radio Centrum. Wejdź

datkowych informacjach.

KRAJ
► Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP)
rozpoczęły działalność na 10 uczelniach w Pol

Źródło www.inkubatory.pl

► Zbyt duży nabór nowych studentów, niskie zarob

na 98.2 i posłuchaj.

MB

JS

ki wykładowców i brak pieniędzy na nowy sprzęt
to największe słabości uczelni publicznych - wy
nika z kontroli, przeprowadzanych w szkołach
wyższych przez Państwową Komisję Akredyta

Za mundurkiem...

cyjną. Poza tymi faktami z polskimi uczelniami
nie jest tak źle. Od 2002 r. PKA skontrolowała po

Wszyscy absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli

z 17 czerwca 2004 r. Dlaczego? Dotychczas byto tak.

łowę uczelni. Do tej pory, na blisko 600 kierunków

kształcenie

iż mężczyzna, który skończył studia, przez 18 miesięcy

studiów, prawie 75 proc, z nich pozytywnie prze

przeniesieni do rezerwy. Warunek? Do końca stycznia

podlegał obowiązkowi czynnej służby wojskowej Dla

szło kontrolę Tylko w 20 proc, przypadków PKA

2005 r. winni zgłosić się do Wojskowej Komendy

wielu była to przeszkoda w znalezieniu zatrudnienia

miała jakieś zarzuty i wydała warunkową zgodę

Uzupełnień z książeczką wojskową i dyplomem lub

Niewielu pracodawców chce zatrudnić persony, która

na prowadzenie danego kierunku studiów.

zaświadczeniem o ukończeniu studiów. Możliwość

nie ma uregulowanego stosunku do patriotycznego

taką daje Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej

obowiązku.

Źródło: MENiS

w

tym

lub

ubiegłym

roku,

zostaną

JS

G ŁO S Z E N I E

► 15-21 listopada 2004 roku odbędzie się II War
szawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej.
Wśród zaproszonych gości będą znani aktorzy i

Redakcja „wyspy” czeka na chętnych do podjęcia współpracy. Jeśli piszesz,

reżyserzy, między innymi lrvin Kershner, reżyser

fotografujesz, rysujesz lub w jakikolwiek inny sposób chciałbyś przyczynić się do rozwoju

takich filmów jak „Nigdy nie mów nigdy" czy .Im
perium kontraatakuje". Tegorocznemu progra

naszego czasopisma - nie wahaj się! Prześlij próbkę swoich możliwości na adres:
redakcja.wyspa@wspa.lublin.pl

mowi towarzyszyć będzie wiele dodatkowych im
prez.

Źródło: www.independent.pl

lub po prostu zgłoś się do naszego redakcyjnego pokoju (115). Zapraszamy!
-8-

ciekawostki

Kolejowa alga
dla żaków

MIASTO

Młodzi stawiają oa Internet!

► Lubelski wykładowca pozwał KUL do sądu.
Jak

58

procent

polskich

dzieci

i

informuje

„Gazeta

Wyborcza",

zarzuca

on uniwersytetowi plagiat. Twierdzi, że

rzystają z Internetu w szkole

młodzieży korzysta z Interne

(76 proc ), w domu (50 proc.)

uczelnia bezprawnie wykorzystała podczas

tu - wynika z sondażu Cen

i

egzaminów wstępnych na prawo fragmenty

trum Badań Opinii Społecznej

(34 proc.). Rzadziej korzysta

testów z historii jego autorstwa. Wykładowca

PKP, z której korzystać można

(CBOS)

na

ją z kawiarenek internetowych

domaga się 25 tys. zł odszkodowania.

w

konferencji

elektro

(27 proc.), a zupełnie spora

a ochrona konsumen

dycznie łączą się z Internetem

osób przysługuje ulga 50 proc, na

tów. Młodzi konsumenci a In

przy pomocy telefonów komór

Policja
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najczęściej
do

wykorzystują

przygotowywania

się

Źródło PAP

Młodzi ludzie najczęściej ko

letni student postrzelony śrutem w pośladek.

► 11-14 listopada 2004 roku w Centrum Kultury i
w akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka’
odbędą się VIII Międzynarodowe Spotkania

Upadek władzy na Kubie

Teatrów Tańca. Tegoroczny Festiwal włączony
jest w obchody Roku Gombrowiczowskiego.
Zobaczymy 9 spektakli, w tym 3 polskie,

Fidel Castro, wieloletni kubański dyktator doznał po

Wszystko skończyło ponad 3 godzinną operacją, w

które

ważnych obrażeń w wyniku upadku, do którego do

czasie której Castro nie zgodził się na zastosowa

na twórczości Witolda Gombrowicza.

szło w mieście Santa Clara, po wygłoszeniu prze

nie pełnego znieczulenia. Co ciekawe, amerykański

Gwiazdą spotkań będzie

mówienia z okazji dnia kultury. 78-letni przywódca

Departament Stanu USA odmówił złożenia wyrazów

łącząca taniec jazzowy z duchem gospel.

najzwyczajniej w świecie potknął się schodząc z try

współczucia. Nie był to pierwszy wypadek kubań

buny. Mimo, że kilka minut później próbował obró

skiego lidera. W czerwcu 2001 roku zasłabł w cza

cić całe zdarzenie w żart, okazało się, że doszło

sie wiecu na oczach tysięcy zgromadzonych ludzi.

choreografie

oparte

Andrea Woods,

Źródło: www.independent.pl

► Monitoring zdaje egzamin. Dzięki kamerom
Lukisz

do ciężkich urazów lewego kolana oraz ramienia.

zaprezentują

zainstalowanym w centrum miasta - udało się
złapać złodziei, którzy zrywali przechodniom z
szyi złote łańcuszki. Jak mówi rzecznik lubelskiej

Hodowla jak się patrzy

policji Kamil Kowalik, złodzieje zostali przyłapani

Wiele złotych medali i dyplomów

dzimych. Konkretnie, są to trzy ma

dal przyznany został także kurom

wąskich uliczkach Starego Miasta.

zdobyły zwierzęta hodowlane wy

ciorki rasy PON, czyli Polska Owca

rasy zielononóżka kuropatwiana, a

stawione przez Akademię Rolniczą

Nizinna. Sześć złotych medali otrzy

srebrny medal przypadł kurom ra

w Lublinie na XIX Krajowej Wysta

mały również maaorki nowej li

sy polbar, nowo wytworzonej w AR

wie POLAGRA FARM 2004 w Po

nii syntetycznej BCP wytworzonej

w Lublinie.

Przyrodniczej w Lublinie, został oskarżony przez

znaniu

w AR. W sumie, złotymi medalami

- Wszystkie te zwierzęta zostały wy

lubelską Prokuraturę o to, że w lutym tego roku

Największy sukces odniosły krowy

nagrodzonych zostało dziewięć ma

hodowane w uczelnianych gospo

próbował wymusić łapówkę od studentów I roku

rasy białogrzbietej Jednej z nich

ciorek oraz dwie kozy rasy saaneń-

darstwach doświadczalnych AR. To

fizykoterapii. 18 osób za zaliczenie z biochemii

o sympatycznym imieniu Mosia ju

skiej. Inne maciorki

jest nasz sukces, zwłaszcza w kon

miało zrzucić się na sprzęt elektroniczny wartości

ry przyznało największą ilość punk

oraz kozy tych ras

tekście już naszej obecności w Unii

3,6 tys. zł. Grozi mu 10 lat więzienia.

tów i uznało za championa wysta

wyróżniono dyplo

Europejskiej Tegoroczna poznań

mami. Złoty me-

ska wystawa okazała się dla nas

wy w grupie ras rodzimych.
Trzy inne krowy tej sa-

na monitorze Zatrzymani złodzieje za każdym
razem

działali

w

podobny

sposób:

śledzili

upatrzoną ofiarę, napadali i znikali w bramach i

wielce pomyślna a medale i dyplo

Źródło: Radio Puls Złote Przeboje

► Bolesław F., adiunkt Wyższej Szkoły Społeczno-

Źródło: Kurier Lubelski

UCZELNIA

my przyznane zwierzętom są uzna

Biuro Karier WSPA zaprasza wszystkich zaintere

te medale.

niem dla naszych pracowników. -

sowanych wymianami studenckimi, pracą, staża

Złotymi medalami

mówi z dumą prof. Tomasz M. Gru

mi oraz korzystaniem z usług Biura Karier i Współ

nagrodzone

szecki, dziekan Wydziału Biologii i

pracy z Zagranicą WSPA, na spotkanie informa

stały także owcze

Hodowli Zwierząt AR w Lublinie.

cyjne, które odbędzie się w dniu 25 listopada o

maciorki z grupy ras ro

Gratulujemy!

zo

MB

godziniel 3.30. Miejsce spotkania zostanie poda
ne na stronie internetowej Biura Kaner www.biurokarier.wspa.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej.

► Jak co roku w naszej szkole nastąpiła wymia

5

na części sprzętu elektronicznego. Między inny
mi oddano do użytku dwie nowe pracownie kom
puterowe.
więcej z uczelni, patrz sir. 15
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auka
jak
wiadomo
kosztuje
bardzo dużo i nie każdego na
nią stać. Nie zawsze możemy liczyć
na rodziców, a o pracę dzisiaj też nie
jest łatwo. Co więc zrobić gdy chcemy
studiować, a nie mamy na to kasy? To
proste, wziąć kredyt!

N

Preferencyjny kredyt studencki

Kredyty są zwykle wysoko oprocento
wane i trzeba spełnić wysokie wymaga
nia, aby je dostać. Ze studenckim jest
jednak inaczej. Należy to preferencyj
nych. Co to znaczy? Przyznaje się go
na bardzo korzystnych zasadach. Oto
one: w trakcie studiów oraz przez 2 lata
po ich zakończeniu nie płacisz odsetek.

Czyni to za Ciebie Skarb Państwa. Spła
ta zaczyna się dopiero 2 lata po zakoń
czeniu kształcenia. Okres, podczas któ
rego musisz wywiązać się z długu, jest
przynajmniej dwa razy dłuższy od okre
su, gdy pobierałeś kredyt (przykładowo
- studiujesz cztery lata i przez cały ten
czas pobierasz kredyt. Masz aż osiem
lat, aby go zwrócić). W uzasadnionych
przypadkach istnieje możliwość ubiega
nia się o umorzenie części zaciągnięte
go długu.

Mogą się o niego ubiegać wszyscy
studenci studiów dziennych, zaocz
nych i wieczorowych, wyższych szkół
państwowych i nie państwowych, aka
demickich i zawodowych. A to pod jed
nym warunkiem. Studia muszą rozpo
cząć przed ukończeniem 25 roku życia!
Dochód na osobę w rodzinie nie może
przekraczać określonej stawki. W ubie
głym roku akademickim było to 1400
zł. Stawka w tym roku zostanie dopie
ro ustalona. Powinna być zbliżona do
ubiegłorocznej

Dla kogo?
Gdzie?

Skierowany głównie do tych, którzy
znajdują się w trudnej sytuacji mate
rialnej .

O taki kredyt można ubiegać się w
jednym z siedmiu wybranych przez
Bank Gospodarstwa Krajowego banków7
komercyjnych. Są to: Kredyt Bank S.A.,
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank
Polskiej Spółdzielczości, Bank Zachodni
WBK S.A., Bank Pekao S.A.. PKO Bank
Polski S.A. Każda z tych instytucji ma
różne wymagania (w związku z zabez
pieczeniem). Informacje na ten temat
uzyskasz w wybranej placówce.
Jak to się robi?

Pierwsza rzecz od której należ}’ za
cząć, to zaświadczenie, że jesteś stu
dentem oraz uzyskałeś wpis na ko
lejny semestr. Wydaje dziekanat każ
dej uczelni, Następnie musisz wybrać
jeden z siedmiu banków7, w którym
chcesz zaciągnąć kredyt. Na miejscu
otrzymasz wniosek o przyznanie kre
dytu oraz listę dokumentów7. jakie na
leży7 dołączyć do wniosku. Papiery7 na
leży złożyć do 15 listopada. Teraz pozostaje tylko czekać. Jeśli dokumenty
były kompletne i bank rozpatrzy umo
wę pozytywnie, podpisze z Tobą umowę
do 28 lutego.
Potrzebne papierki

Wspomniane już zaświadczenie z
dziekanatu potwierdzające status żaka.
Informacje o ukończonych wcześniej
studiach zawodowych (jeżeli takie by
ły7). Dokumenty pozyvalające ocenić sy
tuację materialną. Chodzi o zaświad
czenie z Urzędu Skarbowego o wysoko
ści dochodów rodziców lub opiekunów
oraz samego studenta, jeśli jest samo-
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pieniądze
Anna Wojciechowska, II rok DKS:
Warto korzystać z
kredytu studenckiego.
Przede wszystkim

Sposob żaka
na niezwykle przyjemne
zarobienie kasy

dlatego, że są
przyznawane na
inych warunkach.
Nie chodzi tu
wyłącznie o niskie
oprocentowanie, czy
pomoc banku przy
poręczeniach, ale

Kakaowiec
•

głównie wygodne warunki spłat. Mam 2 lata
na to, aby znalezć pracę i rozpocząć spłatę.
Ta forma pozyskiwania funduszy umożliwia
kontynuację nauki na studiach. Regularne i stałe
wpłaty pozwalają na organizację życia podczas
kolejnych miesięcy nauki.

dzielny finansowo. Dodatkowo potrzeb
ne będzie oświadczenie o liczbie osób w
rodzinie i informacje o poręczycielach
kredytu.
Poręczyciele

Ten kredyt jak każdy wymaga porę
czenia. Bank wymaga zabezpieczenia
na wypadek, gdybyśmy nie mogli go
spłacić. Zwykle w tej sytuacji pomaga
ją rodzice. Jednak każdy kto ma zabezpieczczenie majątkowe, może poręczyć.
Bez różnicy czy jest to kolega, babcia,
czy sąsiad. Kłopoty zaczynają się gdy ta
kiej osoby nie mamy...
Kredyt miał być przeznaczony dla
młodzieży w trudnej sytuacji material
nej, a ona nie może go dostać, bo nie ma
poręczyciela... Paradoks! Tu z pomocą
przychodzi Skarb Państwa. Właśnie dla
takich osób uruchomiono Krajowy Fun
dusz Poręczeń Kredytowych. Jeśli masz
trudną sytuację finansową, może porę
czyć do 70 % wartości kredytu. W przy
padku sierot nawet 100% . Inaczej sy
tuacja przedstawia się wobec zamiesz
kałych na wsi. Tu rolę poręczyciela peł
ni Agencja Restrukturyzacji i Moderni
zacji Rolnictwa. Może poręczyć od 80 aż
do 100% kredytu. Stuprocentowe mo
gą otrzymać ci, których dochód na oso
bę w rodzinie uprawnia do korzystania
z pieniężnych świadczeń pomocy spo
łecznej .
Tyle dostaniesz

Młodzi
organizatorzy
imprez
wyruszają do kurortów. Atakują
każde miejsce nie tylko w Polsce, ale
i na świecie. A to po to, by zwykłym
ludziom umilić spędzanie czasu.

amiętasz „Rejs”? Pewnie, że tak.
Któżby nie znał kultowego filmu
Marka Piwowskiego z ogromem wiśla
nej wody w tle. Pasażerowi zabrane
mu na gapę przypisano rolę instruk
tora kulturalno - oświatowego. Go
ściom statku urozmaicał podróż gra
mi i zabawami. Stał się dla nich przy
wódcą (niczym Andrzej Lepper dla
części polskiego społeczeństwa). Zwa
no go kaowcem.

P

Profesja przyszłości

Gałęzią gospodarki, która rozwi
ja się w szybkim tempie, jest tury
styka. Stanowi niezwykle chłonny
rynek. Rynek, który rozciąga przed
sobą ogromną wizję perspektyw. I
właśnie w tej branży pojawił się no
wy zawód - animator wolnego cza
su, zwany event manager. Kasia
Oleśnicka, studentka z Warszawy,
uważa, iż funkcja ta wymaga nie
zwykłej charyzmy. - W głowie wi
nien szumieć ogrom pomysłów. W
nadbałtyckim hotelu wymagano ode
mnie niezwykłej kreatywności i cią
głego uśmiechu na twarzy. Dodat
kowo... Musiałam spokrewnić się
z kakao; solarium mile widziano mówi. W Polsce, w ośrodkach wypo
czynkowych, animator działa głów
nie jedynie w sezonie wakacyjnym.
W krajach Onii Europejskiej - cały
rok. Praca przybiera formę pięcio
miesięcznych kontraktów z dwumie
sięcznym urlopem.

Pobawmy się trochę

Odmiennie sytuacja prezentuje się
w klubach, pubach, restauracjach.
Event manager to wizytówka placów
ki. Odpowiada za program artystycz
ny, muzykę, didżejów. Szuka sponso
rów. Zajmuje się reklamą. Kontaktuje
się z mediami. Jest jednocześnie PRowcem i menedżerem. Ma wpływ na
wystrój klubu i strony www. Musi być
kreatywny i zarazem sprawdzać się w
biurze. Co ciekawe - nie zarywa nocy,
bo pracuje w godzinach 9-17. Najlep
sze - zarabia 3-5 tys. zł brutto!
Niemały zarobek

„Kaowaniem” można nie tyle doro
bić, o ile dobrze zarobić. Wynagrodze
nie w nadbałtyckich kurortach sięga
tysiąca złotych. Warto zauważyć, że to
pracodawca pokrywa koszt mieszka
nia i wyżywienia. Sytuacja przedsta
wia się zdecydowanie lepiej w krajach
śródziemnomorskich. Tam do kiesze
ni wpadają sumy trzykrotnie przewyż
szające polskie standardy. A miła wia
domość jest taka, iż Polaków namięt
nie poszukują instytucje Cypru, Gre
cji, Hiszpanii i Włoch. Nie zostaje do
dać nic innego jak tylko: „ - Proszę
pana. W damskiej ubikacji napisane
jest „głupi kao-wiec”. - No bardzo ład
nie. Pan to trzyma. I bardzo dzięku
ję. Niech pan w dalszym ciągu trzyma
oko i ucho na pulsie spraw...”
Joanna Skrobowska
cytat pochodzi z filmu „Rejs" Marka Piwowskiego (1977)

Wysokość rat kredytu z biegiem lat
zwiększano. W roku akademickim
2004/2005 będzie wynosić 600 zł. Ra
ty w tej wysokości będziesz otrzymywał
co miesiąc przez 10 miesięcy w roku.
Kompletuj dokumenty i biegnij do
banku, masz czas tylko do 15 listopa
da!
Tomasz Jędryszek

Katarzyna Treger, psycholog
Zawód animatora czasu to do

niedoszli aktorzy i komicy. Z

Istotne są nie tylko umiejęt

skonała szansa dla młodych,

pewnością sprawdzą się lide

ności lingwistyczne, certyfika

otwartych, dynamicznych i

rzy. Połączenie cech przywód

ty i ewentualnie odbyte szkole,

kreatywnych. W tym zawo

czych i umiejętności współpra

ale ogólne obycie.

dzie doskonale czuć się będą

cy w grupie zapewni sukces.
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Każdego roku Polacy płaca za podręczniki ponad 2 miliardy zł

Książkowy maraton
Co druga sprzedawana książka to podręcznik. Bo w ciężkich
czasach rezygnuje się z kryminału czy fantasy na rzecz
zapewnienia wykształcenia.

d kilku lat rośnie konkurencja
wśród wydawnictw naukowych.
Efekt? Podręczników coraz więcej. Co
lepsze - ich ceny nie maleją. Dlaczego?
Książka akademicka jest jak chleb i
woda - student nie będzie w stanie bez
niej się kształcić. Wniosek - z desperacją
szukamy najtańszych rynków zbytu.

O

Gdzie i kiedy?

Nabywamy wszędzie. W księgarniach,
hurtowniach,
hipermarketach,
Inter
necie. Nie stronimy od giełd. Plądruje
my lokalne bazary oraz antykwariaty
(oszczędzamy nawet kilkadziesiąt zło
tych!). Najtańszy i najskuteczniejszy
sposób zdobycia książek to odkupywa
nie od starszych kolegów. Popularne są
targi organizowane przez żaków na tere
nie ich szkół. Te odbywają się na począt
ku semestrów. - Obniżka zależy od tego,
z kim się dogadujemy i w jaki sposób
- mówi Miłosz Maleszyk, student Poli
techniki Lubelskiej.
Nie grzeszymy pomysłowością. W aka
demikach tanio nabywamy używane eg
zemplarze. Z reguły zrzuca się nań kil
ka osób. Często pożyczamy podręcznik
na kilka godzin od znajomych z kierun
ku. Zdarza się, że z jednej sztuki korzy
sta cały pokój - pierwszy student uczy
się do godziny 19, drugi do 24, a na
stępny do rana. Wiele wydziałowych bi
bliotek prowadzi tzw. nocne wypożycza
nie. Książkę zdobytą wieczorem trzeba
oddać tuż po otwarciu. Większość ko
rzysta z punktów xero - Wszystkie pod
ręczniki, z których się uczyłam, odbija
łam. Dajmy na to, że egzemplarz ma 490
stron. Księgarnie sprzedają go po 60 zł.
Jeśli strona w xero kosztuje 10 gr., pła
ciłam zań 49 zł. W kieszeni zostawały
pieniążki na kolejne skrypty* mówi Ka
sia Wesołowska, studentka biologii.
Za ile?

Wielki problem to właśnie wyda
nia akademickie. Wiele księgarń wca
le ich nie sprowadza. Zaopatrzyć się w
nie można w specjalistycznych placów
kach akademickich. Tam sprzedawane

są po cenach katalogowych, czyli z góry
ustalonych. - Ona nie będzie się inaczej
kształtowała - twierdzi B. Belcarz.
Co zrobić, żeby nie zbankrutować?
Grunt to nie przepłacać. Trzeba chodzić
i szukać. Tam tanio, ale tu najtaniej. Nie
można zapomnieć o zniżkach, rabatach.
Nie stronić od wydań używanych, star
szych, jeśli ciągle są aktualne. Te mogą
być tańsze nawet o 70 proc.
Jeśli chodzi o precyzję... Nie rzucać
się na pięć tytułów z jednego przedmio
tu - i tak wszystkich się nie przeczyta.
Dbając o wynik egzaminu, najlepiej na
być wydanie polecane przez wykładow
cę. Prawdopodobnie będzie jego wła
snym. Trzeba atakować biblioteki miej
skie i pedagogiczne, jeżeli wydziałowa
świeci pustkami. I kserować za darmo u
rodziców w pracy.
Unikaty

Kiedy podręcznik ciężko dostać, moż
na pielgrzymować od księgarni do księ
garni. Tylko po co? Inni dzwonią do wy
dawnictw. Potem zamawiają pocztą
bądź przez internet. Wtedy koszty eg
zemplarza wzrastają średnio o 5 zł. Wy
starczy poczekać. - Sprowadzamy pod
ręczniki, których normalnie nie ma na
półkach. Teraz mamy sezon. Realizacja
zamówienia następuje bardzo szybko
(2-3 dni). Dłużej, jeśli książka nie zeszła
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z druku. To samo dotyczy wydań aka
demickich - zapewnia pani z księgami
przy ul. Kunickiego.
Gutenberg w grobie się przewraca

Odkąd technika intensywnie się roz
wija, istnieje obawa, iż internet zastąpi
publikacje. Nawet podręczniki. Ta wizja
zbyt bliską nie jest, chociaż.... Próby ich
wydawania na CD ciągle są podejmowa
ne. Już ukazały się pierwsze multime
dialne zestawy. Jest w nich wszystko:
fragmenty filmów, doświadczenia, sy
mulacje, interaktywne mapy itp. Kom
puterów przybywa, ale dopiero wypo
sażenie w nie uczelni i upowszechnie
nie w domach sprawi, iż podręczniki na
CD będą celowe. Zresztą, być może do
tego czasu koszty’ i standardy przesyła
nia danych przez internet tak się popra
wią, że krążki przestaną być potrzebne;
wszystko znaleźć będzie można w sieci.
Joanna Skrobowska
Tu znajdziesz duże zniżki:
► salony EPIK - 5 proc z kartą EURO<26;
► hipermarkety. Real. Tesco, L.Eclerc;
► www liber.com.pl -10 proc.;
► www.columbus.com.pl - 5 proc.;
► www meriin.com.pl - średnio 5 zł na książce:
► www.polceny.pl - oszczędzamy nawet do 40 zł:
► księgarnie uniwersyteckie

społeczeństwo
Święto Wszystkich Świętych z założenia jest czasem zadumy
i refleksji na temat życia i śmierci. W praktyce, jak się
okazuje, oznaczają zupełnie coś innego. Przyjrzyjmy się jak
poszczególne grupy ludzi „przezywają” ten okres.

Tomahawk

Rozważania o śmierci
| \la najmłodszych, temat śmierci
□-/jest tak odległy i abstrakcyjny,
że aż trudny do wyobrażenia. Głowa
małego dziecka nie jest w stanie przy
jąć informacji: „człowiek się starze
je’, a co dopiero zastanawiać się nad
istotą śmierci. I bardzo dobrze - takie
jest prawo okresu dzieciństwa. Dlate
go też, w święta można zaobserwować
beztroskiego dzieciaka zachwycone
go zabawą ciepłym woskiem, który za
chwilę stwardnieje, przy zdegustowa
nych minach tych starszych i poważ
niejszych osób.
Młodzieży gimnazjalnej i licealnej
Święto Zmarłych najczęściej kojarzy
z dniem wolnym od nauki i wieczor
ną wyprawą na cmentarz. Wyprawą
czysto rozrywkową. W tym wieku me
dytacja nad sensem życia i śmierci to
obciach. na topie natomiast jest przy
jęcie postawy twardziela, najlepiej za
bawnego i otoczonego grupą wielbi
cieli.
Studenci. Wydaje się, że dla prze
ciętnego studenta Święto Zmarłych
oznacza spotkanie z innymi studenta
mi, którzy zjeżdżają się na święta do
domów. Rozważania na temat śmier
ci zastąpione zostają wyliczaniem im
prez i litrów wypitego alkoholu prze
platane z rankingiem miast o naj
większej ilości fajnych knajp.
Dla osób w średnim wieku, święto
Zmarłych jest czasem odpoczynku wersja optymistyczna lub harówki -

trzeba zanieść świeże kwiaty i znicze
na wcześniej uprzątnięty grób - wer
sja pesymistyczna. Jednakże, rozmo
wy przy grobach dotyczą tego samego:
problemy codzienności. Temat śmier
ci odsuwany jest jak najdalej.
Myśl o -nieuchronności śmierci nie
jest obca ludziom w podeszłym wie
ku. Staruszkowie mają świadomość,
że ich życie niedługo się skończy i
próbują przyzwyczaić się do tej my
śli. Stojąc przy grobie nie tylko wspo
minają bliskich, którzy odeszli, ale też
myślą o własnej śmierci.
Czy śmierć jest tematem tabu?
Czy unikanie tematu śmierci to tyl
ko kwestia wieku, dzieciństwa, mło
dości i dorosłości, które skupiają się
na czerpaniu radości z życia lub ogól
nie na przeżyciu, a nie na myśleniu o
umieraniu? Śmierć wzbudza w czło
wieku strach i dlatego ten temat jest
omijany. Jest ona tajemnicą, czymś
nieodgadnionym, a wszystko, co no
we i nieznane wzbudza lęk. Człowiek
przyzwyczaja się do różnych sytuacji i
niezależnie od tego czy jego położenie
jest korzystne czy nie i unika zmia
ny. Wolimy tkwić w sytuacji obecnej,
bo jest znana, a tym samym bezpiecz
na. Każda zmiana niesie ze sobą lęk.
Śmierć jest również zmianą, nieunik
nioną zmianą, więc może warto było
by poświęcić nadchodzące święto na
chwilę refleksji.
Ewa Proc

tary - rzu
cił ostat
nio do mnie
kumpel, gdy
popijaliśmy
piwko w barze - popatrz na
tą laskę. Od
wróciłem wzrok
i spojrzałem
na blondynę
w miniówce z
ostrym makija
żem rysującym
się na twarzy.
„Przecież to kla
syczny Toma
hawk - dodał
po chwili.” Gdy go poprosiłem o wyjaśnie
nie nieznanego mi terminu uśmiechnął
się i powiedział: „Odpal i zapomnij stary.
To jest właśnie Tomahawk. To jest ten typ
kobiet”. Moja wrażliwa natura nie chciała zaakceptować jego słów i zacząłem go
uświadamiać, że wygląd jeszcze o niczym
nie świadczy, że to zapewne inteligen
ta dziewczyna itd. Skwitował to wszystko
śmiechem i nazwał mnie naiwniakiem.
Ten ostatni epitet nieziemsko mnie wku
rzył i postanowiłem udowodnić mu, że
jest w błędzie.
W tym celu pewnego sobotniego wie
czora wybrałem się do syfiastego noc
nego klubu. Po chwili aklimatyzacji wy
patrzyłem jedną „nietypową” koleżankę.
Ubrana była w czarne rajstopy z wielki
mi oczkami, 60 centymetrowe szpile, miniówkę, spod której wyglądały naciągnię
te aż pod szyję stringi i krótką białą blu
zeczkę, która więcej eksponowała niż za
krywała. Jakby tego było mało, na swą
młodą twarz nałożyła z dziesięć kilo tape
ty. Pomyślałem sobie, że jak tylko do niej
zagadam to teza kumpla szybko upadnie, bo dziewczyna będzie na poziomie.
To był błąd. Po dziesięciominutowej kon
wersacji, okazało się, że niewiasta jest na
poziomie intelektualnym ameby, a w jej
pustej, anielskiej główce sprawy kręcą
się od jednej imprezy do drugiej.
To wakacyjne wspomnienie zbagateli
zowałem i żyłem wierząc, że Tomahawki
to jedynie odosobnione przypadki „słod
kich idiotek”. Jednak, gdy rozpoczął się
rok akademicki i przestąpiłem mury na
szej uczelni koszmar dopadł mnie po
nownie. Na każdym kroku, bowiem wi
działem to, co uznałem za odosobnio
ny przypadek: półmetrowe czuby butów,
denne futerka, kilogramy tapety, pusty
wyraz twarzy...

S

Tomasz Chmielik
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Czy telewizja spełnia twoje oczekiwania?

Karolina Olejewska
III rok AG

Nie oglądam telewi
zji, więc nie spełnia mo
ich oczekiwań. Jest nud
na, ma za mało progra
mów edukacyjnych, któ
re wnoszą coś konkret
nego do życia. Jest zde
cydowanie za dużo pla
stikowych filmów i telenowel. Dzisiejsza telewizja
me jest pro młodzieżowa. Szkoda mi na nią cza
su. Przeważnie oglądam tylko programy informa
cyjne i niektóre programy rozrywkowe.

Paweł Dąbski
IV rok Informatyka

„Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się
picie” - śpiewa Muniek Staszczyk w jednym z przebojów T. Love.
Zaczyna się, ale nie koniecznie w knajpach i nie koniecznie
alkoholu. Może to być np. herbatka z cytrynką w domu przed
telewizorem.

Obecna telewizja nie
spełnia moich oczeki
wań. Jest zdecydowanie
za dużo programów typu
reality show (np.Bar, Big
Brother). Programy te nie
pozostawiają po sobie
nic wartościowego. Naj
większą popularność zyskują te osoby, które ro
bią z siebie idiotów. Jest za dużo seriali w stosun
ku do programów muzycznych i edukacyjnych.

Kamila Kempisty
I rok DKS

Plusem jest duża różno
rodność programów, każ
dy może znaleźć coś dla
siebie. Jednak przeszka
dza mi duża liczba re
klam i to. że zbyt wie
le miejsca poświęca się
polityce. Mało jest ofert
skierowanych do młodego widza, natomiast za
dużo tandety. Chciałabym, aby było więcej pro
gramów muzycznych, zwłaszcza z polską muzy
ką, ale nie jakaś tam Mandaryna.

Paweł Ćwierć
II rok ZP

Oczywiście nie spełnia!
Można przerzucać mi
lion kanałów i nie znaj
dzie się czegoś intere
sującego. Przynajmniej
ja mam z tym problem.
Bardzo rzadko zdarza
coś naprawdę wartościo
wego, jakiś ciekawy program, czy film. Mam na
dzieję, że wkrótce coś się zmieni, zwłaszcza, że
o ciągłych zmianach w telewizji słyszy się prawie
codziennie.

iedzą o tym doskonale szefowie
stacji telewizyjnych. A żeby to
właśnie ich program wybrał widz,
postanowili przeprowadzić mały „face
lifting” ramówki. Prawdziwy wysyp
nowości, nic tylko skakać po kanałach
i spędzać godziny przed telewizorem.
Ale ostatecznie i tak większość widzów
dojdzie do wniosku, że ciekawych
tytułów jest mało.
Szczególnych starań przyłożono do
zmian w programach informacyjnych.
Nic dziwnego, bo to właśnie one, obok
seriali, mają największą oglądalność.
Taka już wścibska natura Polaków.
Chcemy wiedzieć jak najwięcej. Mimo,
że często przekazywanych informacji po
prostu nie rozumiemy.
Tak oto każda ze stacji przemalowa
ła studio programów newsowych. Tyl
ko, dlaczego wszyscy na niebiesko? In
nej farby w magazynach nie było? Al
bo chcą, aby widz bujał w obłokach za
miast w świadomy sposób obserwował
prezentowane informacje. Choć z dru
giej strony, w przypadku wiadomości
z kraju, a zwłaszcza z sejmu - to mo
że i dobrze? Jak ktoś nie daj Boże w tym
czasie je kolację, to tylko niestrawności
dostanie. A po co?
Inną kwestią są skomplikowane mi
gracje i zmiany personalne w poszcze
gólnych stacjach. Jedni oczywiście na
zmianach zyskują (Wydarzenia), inni z
kolei tracą (Wiadomości). Niech mi tyl
ko ktoś wytłumaczy, co Tomek Kamei
robi w „Teleexpresie”? Od prezentowa
nia newsów lepiej mu wychodzą zapo
wiedzi Maryli Rodowicz na gali piosen
ki jakiejś tam...
Na lubelskim podwórku także doszło
do zmian. Nowa pani od pogody, nowy
design studia. O ile od strony wizualnej
pani od chmurek jest w porządku, o ty

W
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le główne studio jest w moim odczuciu
zbyt mdłe. Ostatecznie lepsze to, niż ko
lejne błękity.
Należy sobie zdać sprawę, że nie każ
dy widz jest w stanie przetrwać takie
maratony informacyjne, które rozpoczy
nają się „Panoramą Lubelską”( 18.00),
przez „Panoramę”, „Wydarzenia”, „Fak
ty”, na „Wiadomościach” o 20.00 skoń
czywszy. Dwie godziny z przerwami na
reklamy.
I właśnie, dla tych, którzy nie spro
stają takiej ilości informacji z kraju i
zagranicy, jest całe mnóstwo innych
„świetnych programów”. Niby są róż
ne, tak, jak złożone jest nasze społe
czeństwo. Generalnie, można jednak
podzielić je dwojako: na te dla ludzi in
teligentnych i na te dla idiotów. Szko
da tylko, że ta druga grupa znajdzie dla
siebie więcej pozycji w programie tele
wizyjnym. Niektóre stacje wręcz się w
tym wyspecjalizowały i wciskają szmirę na ekran telewizora. Nieźle na tym
wychodzą. Widać ciemnoty u nas dużo.
Wystarczy obejrzeć program, w którym
głównym zadaniem uczestników jest
sprzedać jak najwięcej piwa, samemu
przy tym nie wypadając z gry. Całość
prowadzona i komentowana przez Krzy
sia I. Oglądamy jak to uczestniczki dys
kutują na tematy deserowe. Rozważają,
która bardziej lubi robić lody...(!) Cu
kiernice jakieś, czy co? Nie wiem, mo
że? Albo towarzyskie roszady, on z nią
tak, ale ona z nim nie, bo ona z tamtym,
jednak tamten z nią nie, bo on z tą, z
nim albo wcale.
Świetna rzecz, jeśli lubisz marnotrawić
czas. Mój jest zbyt cenny, poza tym
szkoda oczu. Zdecydowanie lepsze jest
piwko w dobrej knajpie. Tylko broń Boże
w jakimś tam „Barze”.
Krzysztof Jabłoński

uczelnia

Będziemy mieli przejście
trosce o bezpieczeństwo naszych
studentów - aby nie powtórzył się
taki wy padek jak ten ze środy 27 paź
dziernika, kiedy to samochód potrą
cił młodego człowieka - miasto wyzna
czy nowe przejście dla pieszych obok
przystanku MPK, naprzeciwko budyn
ku WSPA.
Jeśli pogoda na to pozwoli, „zebra”
pojawi się jeszcze w tym roku. Sygna
lizacji nie będzie, bo jest już za późno,
by składać taki wniosek do budżetu na
2005 rok.
Jak dowiedzieliśmy się od Mirosława
Kalinowskiego z Kancelarii Prezyden
ta Lublina, dotychczas nie było w tym
miejscu przejścia, bo nie było tego w
planach. Inwestor nie spodziewał się, że
będzie aż tak duży ruch. Przypuszczał, jest mniej niż 100 metrów. W pobliżu
że większość studentów będzie przyjeż
skrzyżowań kierowcy mają obowiązek
dżać samochodami.
zwracać szczególną uwagę na pieszych i
Według rozdziału 2 art. 13 p.2 ko
ustępować im pierwszeństwa.
deksu drogowego przez jezdnię można
Prawdę mówiąc, można się obawiać,
przechodzić, gdy odległość od przejścia że nowe przejście całkiem nie rozwiąże
przekracza 100 m. Można też przecho
problemu i ludzie nadal będą przebie
dzić na skrzyżowaniu, jeśli do przejścia
gali przez jezdnię na skróty, wprost do
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autobusu. Żeby to uniemożliwić, trzeba
by stawiać barierki, a gdyby i to nic nie
dało, pomyśleć o przebudowie istnieją
cego skrzyżowania. Wiąże się to jednak
ze sporymi kosztami. Tymczasem nowe
przejście oraz odrobina wyobraźni ze
strony pieszych i kierowców muszą wy
starczyć.
Katarzyna Żagiel

Na kłopoty: Rzecznik Praw Studenta
21 lutego tego roku Rada
Studentów Parlamentu Stu
dentów Rzeczypospolitej Pol
skiej - jedynego ustawowego
reprezentanta polskich stu
dentów - powołała pierwsze
go Rzecznika Praw Studen
ta. Został nim pierwszy Prze
wodniczący PSRP Robert
Pawłowski (pełnił tę funkcję
1995-97).
Rzecznik Praw Studenta

to zupełnie nowa instytucja
w polskim systemie szkol
nictwa wyższego. Jego za
daniem jest obrona naszych
praw, zwłaszcza w tych
szczególnych sytuacjach, w
których wszelkie inne środ
ki i procedury są niewystar
czające.
- Nasza blisko dwumi
lionowa społeczność posia
da dobre prawo do obrony

tych wszystkich przymio
tów, które składają się na
pojęcie studenckości. Nie
stety, często obrony wyma
gają też prawa przynależne
każdemu obywatelowi, ła
mane jednak przez przypad
ki patologii obecne także nie
stety w systemie szkolnictwa
wyższego - mówi Przewodni
czący PSRP Przemysław Ko
walski.

Z obserwacji Parlamentu
Studentów wynika, że naj
częstsze pola nadużyć ude
rzających w żaków, to kwestie
związane z wnoszeniem opłat
podczas studiów, narusze
nia godności osobistej, czy też
oferowanie edukacyjnej usłu
gi o nieadekwatnym do ceny
i obietnic standardzie. Tym
właśnie ma zajmować się nasz
Rzecznik.
Milosh

Nowa legitymacja studencka
W WSPA w końcu uruchomiono punkt ksero
z prawdziwego zdarzenia! Na ten cel uczelnia
wynajęła powierzchnię przy szatni firmie Cop Land.
z którą została podpisana bezterminowa umowa
Jednym z jej warunków jest to. że ceny za usługi
kserograficzne nie mogą odstawać od cen
rynkowych czyli 10 groszy za stronę A4

W MENiS trwają prace nad przygo
towaniem nowej elektronicznej legity
macji studenckiej. Już od nowego roku
akademickiego kilka uczelni rozpocznie
pilotażowy projekt.
Nowa legitymacja ma spełniać wie
le funkcji, np. umożliwi studentowi
sprawdzanie przebiegu studiów (oce
ny, ewentualnie zobowiązania wobec
uczelni), będzie spełniać rolę „elektro
nicznej portmonetki” oraz dokumentu
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potwierdzającego status studenta (zniż
ki w środkach komunikacji miejskiej,
PKP). Elektroniczny dokument będzie
też pomocny w korzystaniu z biblio
tek i innych jednostek uczelnianych.
W przyszłości elektroniczna legitymacja
spełniać będzie również rolę karty raba
towej do kin, teatrów itp. - oczywiście
po podpisaniu stosownych umów po
między uczelnią a daną instytucją. Cze
kamy z niecierpliwością! Milosh

wyspa

złap patera
Znudziło Cie ciągłe wciąganie brzucha na basenie?
Nie możesz patrzeć na swoje odbicie w lustrze? Pora cos z tym zrobić!

użymi krokami zbliża się zima.
To pora raku w której jesteśmy
nader podatni na dodatkowe kilogra
my. Możemy stosować wszelakie die
ty, rzekomo obfitujące ^cudownymi”
efektami. Możemy ograniczyć spożywa
nie produktów zawierających węglowo
dany i cukiy albo... Po prostu się gło
dzić. Czy to jedyne metody? Lepiej by
łoby jeść to, co lubimy i w takich ilo
ściach, jakich chcemy. Tym samym cie
szyć się świetną sylwetką bez żadnych
poświęceń. Dla tych, co ostatnią moż
liwość wybrali, najlepszym rozwiąza
niem jest siłownia.
Rozgrzewka

Każdy trening powinien być poprze
dzony rozgrzewką. Jej długość zale
ży od osoby. Niektórzy potrzebują kil
ku minut, a inni kilkunastu. Najważ
niejszym elementem jest porozciąganie mięśni i rozgrzanie stawów. Cel?

Brak kontuzji, która mogłaby na jakiś
czas wyeliminować nas z drogi po pięk
ne i zdrowe ciało. Pożądane są skło
ny, przysiady, które możemy wykonać
na przykład na drążku zawieszonym
na ścianie. Musimy pamiętać b staran
nym rozgrzaniu kończyn. Najprostszym
i najbardziej rozpowszechnionym spo
sobem jest przenoszenie ciężaru z nogi
na nogę w rozkroku. Bądź analogicznie
- przerzucanie ciężaru ciała na ramiona
podczas gdy dłońmi trzymamy się ja
kiejś maszyny. Kolejną metodą jest jaz
da na rowerku treningowym. Tą opcję
polecam ludziom, którzy nie narzekają
na brak czasu. Po rozgrzewce przecho
dzimy do zasadniczej części treningu.

bez niego, samą sztangą. Wykonujemy
to w celu oswojenia mięśni z przyszłym
wysiłkiem. Po to, by nie doznały’ szoku
przez wejście na duże ciężary.
Ćwiczenia właściwe? Po serii roz
grzewkowej „wchodzimy” na ciężary’.
Waga obciążenia zależy od tego, jaki
efekt chcemy uzyskać. Gdy pracujemy
nad wyrzeźbioną sylwetką kulturysty,
gdzie każda żyła na naszym ciele jest
widoczna, powinniśmy ćwiczyć mały
mi ciężarami i wykonywać przy tym jak
największą liczbę powtórzeń. Stosuje
my tu zazwyczaj cztery serie od 14 do
20 powtórzeń. Powinny być dokładne i
precyzyjne. To dosyć żmudne, ale efek
ty na pewno doceni wiele pań.

Ćwiczenia

Grupowo?

Każde ćwiczenie, niezależnie od partii
mięśniowej, powinno być poprzedzone
serią rozgrzewkową. Jest to wykonywa
nie ruchów na małym obciążeniu lub

Trening masowy. Stosują go ci, któ
rzy chcą mieć duże, niekoniecznie wy
rzeźbione mięśnie. Ćwiczymy dużymi
ciężarami. Tak, byśmy mogli wykonać
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złap patera

kratal

Ze słownikrkulturystycznego:

► Asekurujący - osoba, która obserwuje nas w
trakae wykonywania ćwiczeń i interweniuje gdy
me jesteśmy w stanie dokończyć powtórzenia
lub potrzebujemy pomocy
► Czepiec - siatka z rzemieni zakładana na głowę

cztery pierwsze ruchy sami, a ostatnie
z ewentualna pomocą partnera. Ważne
są właśnie te początkowe. Powinny być
bardzo dokładne pod względem tech
nicznym. Są bowiem gwarantem suk
cesu. Robimy 3 sene po 8 ruchów - tra
dycyjny układ obowiązujący od dawien
dawna. Po osiągnięciu zamierzonych
proporcji ciała, ludzie zaczną schodzić
nam z drogi na chodniku, czy w ogóle
nas omijać.
Z siłą

Trening siłowy. Tu będziemy odczu
wali największy wysiłek. Stosujemy
ciężary znacznie przewyższające naszą
masę ciała. Pierwszy ruch powinien być
wykonany samodzielnie, bez żadnej po
mocy. Wykonujemy 2 lub 3 serie po 4
ruchy w każdej. Nie muszą być dokład
ne. Powinniśmy raczej się skupić na
samym wykonaniu ćwiczenia; na tym,
by nie przygniotło nas obciążenie. W
związku z tym trzeba dobrze rozłożyć
siły. Jej przyrost powinien robić wraże
nie nie tylko na naszym otoczeniu, ale
również na nas samych. Pamiętajmy
też o tym, by podczas wykonywania te
go typu ćwiczeń, zawsze mieć na sobie
pas chroniący przed przepukliną. Przy
tym treningu ajłatwiej nabawić się kon
tuzji i nadwerężyć jakiś mięsień.
Już po

Po zakończeniu ćwiczeń, gdy oblewa
ją nas siódme poty i marzymy o odpo
czynku, chcemy jak najszybciej znaleźć
się w domu. Przychodzi zmęczenie par
tii mięśni, z którą każdy ma niemały
problem. Mowa oczywiście o mięśniach
gładkich brzucha. To zmora każdego
trenującego, ale po zadaniu sobie pyta
nia: „Fałdy?” od razu nabieramy chęci
nawet na największe udręki.
Najefektywniejszym treningiem brzu
cha jest wykonywanie czterech serii,
przy czym ilość powtórzeń jest zależ
na od osoby. Najlepiej robić tyle, na ile
stać nasz organizm. By brzuch wyglą-

dał jak tabliczka czekolady, trzeba wy
konywać około dwóch tysięcy powtó
rzeń dziennie.

służąca do wykonywania ćwiczeń na mięśnie
szyi.
► Ćwiczenia beztlenowe - trening sitowy,
obejmujący krótkie, intensywne eksplozje

Odpoczynek

energii.
► Definicja - posiadanie odtłuszczonych mięśni.

Po przebytych trudach wskazana jest
ciepła kąpiel i dużo snu, by nasze mię
śnie mogły się regenerować. Na pewno
nie każdy podoła wyzwaniu, czy nawet
je podejmie. Ci którzy to uczynią, nie
pożałują, bo... Letnią porą będą wyle
giwać się na basenie, a wzrok wszyst
kich przedstawicieli płci przeciwnej bę
dzie skupiony właśnie na nich.
Przemysław Snarski

► Gryf - element sztangi w formie pręta na który
zakłada się pierścienie obciążające
► Koks - nielegalne środki dopingujące obfitujące
w efekty uboczne;
► Magnezja - proszek nakładany na ręce w celu
umknięcia poślizgu i pewniejszego chwytu gryfu
sztangi lub sztangielek.
► Odżywka - wspomaga uzyskanie lepszych
efektów (legalnie!); po stosowaniu nie ma
środków ubocznych;

Zdjęcia: Kornelia Chwiejczak
Rozmowa ze Stanisławem Ściegiennym, instruktorem w Klubie Sportowym „Paco
Jakie ćwiczenia zaleca

To zależy jakie kto ma podejście. Jeśli chce szyb

pan na dobry początek?

ko osiągnąć oszałamiający efekt, to wiadomo, że

Jest to tzw. trening ob

mu się to me uda. Tacy zniechęcają się nad wyraz

wodowy,

czyli

ćwiczymy

szybko. Ważne jest też podejście instruktorów...

wszystkie

partie

mięśnio

Zatem żeby w pełni ukształtować sylwetkę...

we na jednym treningu. Na

Trzeba chodzić dłużej. Powyżej trzech miesięcy.

początek

Pierwszy miesiąc to wprowadzenie, zapoznanie ze

rozgrzewka

w

sali aerobowej gdzie moż

sprzętem, ze swoimi możliwościami.

na pobiegać na bieżni, po

Czy dobrze rozumiem? Trzy miesiące i będę

jeździć na rowerku, a na

wyglądał jak Shwarzenegger?

wet powiosłować. Trwa to

(śmiech) 0 nie, zdecydowanie za krótko! Żeby co

co najmniej 15 minut. Potem przechodzimy na si

kolwiek było widać trzeba pochodzić co najmniej

łownię gdzie rozgrzewamy nadgarstki, barki, krę

powyżej sześciu miesięcy...

gosłup. Następnie są już ćwiczenia na maszynach

Jaką rolę w tym wszystkim spełniają odżywki?

i

Czy są w ogóle potrzebne?

dowolnych

ciężarach.

Zaczynamy

trening

po
od

Przy treningu trwającym powyżej trzech miesię

klatki piersiowej, potem barki, biceps, tnceps, nogi,

cy, stosowanie odżywek jest wręcz zalecane Są

a na końcu brzuch. Takim systemem początkują

po prostu uzupełnieniem diety. Zawierają wię

cy ćwiczą około dwóch tygodni żeby przygotować

cej węglowodanów, białka, witamin, są bardziej

mięśnie i organizm do wysiłku.

przyswajalne przez organizm niż zwykły codzien

szczególnych

Jakie

błędy

partii

mięśniowych

najczęściej

zaczynając

popełniają

amatorzy

ny posiłek.

ćwiczeń siłowych?

Na sali widzę samych mężczyzn. Taka pora,

Są to błędy w poprawności ruchów podczas wyko

czy po prostu kobiety tutaj nie zaglądają?

nywania ćwiczenia. Ćwiczenie ma mieć pełny za-

Zaglądają, ale panie bardziej preferują trening ae-

kres ruchu, powinno być wykonywane prawidłowo,

robowy, ruchowy, czyli bieżnia, rower, na siłowni

przede wszystkim ważny jest oddech: przy wyci

ćwiczą przede wszystkim dolne partie ciała: no

skaniu ciężaru wydech, przy opuszczaniu wdech

gi, pośladki...

To podstawa Należy jednak pamiętać, że każde

Oczywiście...

ćwiczenie rządzi się swoimi zasadami.

biety?

Pewnie
ca?

wielu

zapaleńców

szybko

się

zniechę

preferuje

pan

„napakowane”

ko

(śmiech) Raczej te o wysportowanej sylwetce.
Rozmawiał: Kryspin Drozdek

wyspa

Każdy z nas ma tysiące pomysłów. W większości są to ciekawe i
wartościowe przemyślenia, ale na drodze do ich realizacji staje
najczęściej brak gotówki. Teraz jest na to sposób. Nazywa się
Program Młodzież.

Jak korzystać
imo, że „Młodzież” istnieje od stwa EFTA (Islandia, Lichtenstein, Nor
2000 roku to nadal niewiele z wegia) i tzw. kraje trzecie, czyli wschod
nas wie z czym to się je. A sprawa jest nią i południową Europę i Amerykę Ła
całkiem prosta. Wystarczy mieć dobry cińską. Są to dostępne dla każdego z
pomysł, spełnić kilka prostych wyma
nas projekty, które dają nam szanse na
gań, a unijne fundusze staną przed na
rozwinięcie skrzydeł.
mi otworem.

M

Jeśli wybierzemy projekt odpowiadają
cy naszym zainteresowaniom taki wyjazd
może się okazać świetną zabawą. Można
robić wszystko - począwszy od pilnowa
nia dzieci, a skończywszy na nauce szy
dełkowania w Islandii.

Akcja I

Akcja III

Wymiana Młodzieży. I tu można
kombinować. Polega to na tym, że za
praszamy młodych z kraju Unii do nas
lub nasza młodzież wyjeżdża na zapro
szenie innej grupy. Takie spotkanie za
wsze musi mieć jakiś cel. Może to być
debata, spektakl teatralny czy ekspe
dycja naukowa - właściwie wszystko
co nas interesuje. Najważniejsze by
uczestnicy takiej wymiany zdobyli ja
kieś nowe umiejętności, albo wiadomo
ści na temat innych kultur.

Inicjatywy Grupowe. Pozwalają na
maksymalne wykorzystanie własnej wy
obraźni, a jednocześnie jest to najłatwiej
sza z akcji projektu.
Warunkiem jest uczestnictwo co naj
mniej czterech osób. Podobnie jak wo
lontariat jest to projekt długoterminowy
- trwa 3 - 6 miesięcy. Tu liczy się pomysł.
Może to być wydanie gazetki, zorganizo
wanie wieczorów tematycznych, czy do
datkowych zajęć dla dzieci z domów
dziecka. Wszystko co jest naszą pasją, co
nas interesuje czy pociąga.
Jeśli nasz pomysł okaże się wartościo
wy na jego realizację dostaniemy od 4 do
8 tysięcy euro.

Dla kogo jest program?

Młodzież to program dla każdego z
nas. Wystarczy mieć więcej niż 15 i
mniej niż 25 lat. To po pierwsze. Po
drugie program musi czemuś służyć.
Nie można go traktować jak darmo
wego kursu językowego, wyjazdu tury
stycznego, ani okazji do zarobienia. Je
śli liczysz na to, od razu zrezygnuj i nie
zajmuj czasu innym.
Program ma pomagać młodzieży w
integracji ze społeczeństwem. Prio
rytetowym celem jest przełamywanie
stereotypów, uprzedzeń i zapewnienie
możliwości rozwoju młodym ludziom z
terenów wiejskich i środowisk patolo
gicznych, a także młodzieży niepełno
sprawnej. Młodzież ta, nazywana jest
defaworyzowaną.
Na czym polega?

Program to pięć akcji, które może
my przeprowadzać zarówno w kraju,
jak i za granicą. „Młodzież” obejmuje
wszystkie kraje Unii Europejskiej, kra
je do niej kandydujące, a także pań

Akcja II

Wolontariat Europejski, tzw. EVS
(European Volountary Service). Celem
tej akcji jest wyjazd młodzieży za gra
nicę i praca społeczna. Także my może
my przyjmować wolontariuszy z innych
krajów. Każdy, komu uda się wyjechać
ma zapewnione wyżywienie, mieszka
nie, opiekę mentora i kieszonkowe.
Nigdy nie jest to ciężka praca. Wolon
tariusz zdobywa nowe doświadczenia,
poznaje język i kulturę. W wybranym
kraju spędza od 6 do 12 miesięcy.

Akcja IV

Wspólne Działania. Najtrudniejsza, a
przez to najrzadziej wykonywana akcja.
Są to projekty realizowane wspólnie z
pozostałymi programami wspólnotowy
mi: Socrates i Leonardo da Vinci. Łą
czy w sobie zarówno szkołę, pracę, jak
i czas wolny.
Akcja V

Działania Wspierające. Mają za zada
nie wspomagać młodzież i osoby z nią
współpracujące w f Inoszeniu ich kwa
lifikacji. Są to wszelkiego rodzaju szkole
nia, seminaria, wizyty, staże.
Do dzieła!

Tak w skrócie wygląda program. Teraz
pojawia się zasadnicze pytanie: co zrobić,
żeby wziąć w tym udział?
- Najważniejszy jest pomysł - mówi Ja
rek Głąb ze Stowarzyszenia Wspierania
Inicjatyw Społecznych Asocjacje - trze-
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ba go dobrze opisać we wniosku. Musimy
pokazać, że nasz projekt jest innowacyj
ny, warty uwagi, że pomoże nam się roz
winąć, a jednocześnie będzie miał wpływ
na otoczenie - mówi - nie trzeba się przej
mować, że są błędy ortograficzne, czy sty
listyczne, to nie jest ważne. Liczy się po
mysł. Projekty należy składać w wyzna
czonych terminach w Narodowej Agencji
Programu Młodzież w Warszawie. Później
są one rozpatrywane. Jeżeli nasz pomysł
zostanie zatwierdzony zostaje tylko pod
pisać umowę finansową i wykonać go.
Biurokracja

Wnioski składa się na formularzach
dostępnych na stronach internetowych
Programu Młodzież. Obowiązuje pięć ter
minów składania wniosków: 1 lutego, 1
kwietnia, 1 czerwca, 1 września, 1 listo
pada. Są one rozpatrywane przez Komi
tet Selekcyjny po około 6 tygodniach od
złożenia. Istnieje zasada, że projekt może
rozpocząć się najwcześniej po trzech mie
siącach od daty złożenia wniosku.
Koszty

Ważnym elementem całego projektu
jest dokładne rozplanowanie wpływów i
wydatków.
-Budżet należy planować rozsądnie mówi J. Głąb - ważne jest aby wystarczy
ło nam pieniędzy, ale też żeby ich nie zo
stało. Pieniążki, które zostaną na naszym
koncie po zakończeniu projektu trafiają
z powrotem do Brukseli i są przeznacza
ne na inne cele. Już żadna młoda osoba z
nich nie skorzysta.
Jeśli chodzi o koszty potrzebny jest też
wkład własny. Nie muszą być to pienią
dze.Za koszt własny uznaje się np. pracę
ludzi, którzy projekt realizują, ich wkład
w pozyskiwanie sponsorów i funduszy na
realizację działań. W sumie wkład własny
musi wynosić 20%.
Oni już to robią

Na udział w takim projekcie zdecydo
wała się młodzież z Piask. Od pierwsze

go maja tego roku biorą oni udział w
jednej z takich akcji. Pracują z upośle
dzoną młodzieżą w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kozicach Dolnych.
Na czym polega ta praca? - Prze
prowadzamy warsztaty malarskie, te
atralne, muzyczne, garncarskie - mó
wi Robert Sidor, koordynator projektu
- chcemy pokazać tym dzieciom, że też
są coś warte, dać im odrobinę szczę
ścia. Dzieciakom nasza sama obec
ność sprawia niesamowitą radość, a
my mamy olbrzymią satysfakcję i czujemy się potrzebni - mówi - na zakoń
czenie projektu planujemy zaprosić
do nas jakąś gwiazdę i zorganizować
wielki festyn.
Pomysły na projekty są różne, za
wsze zależą od naszych pasji - mówi
Jarek Głąb - nieważne czy mieszkasz
na wsi Koniec Świata, czy tu, w Lu
blinie w Śródmieściu. Ważne jest, że
chcesz coś robić, a sam nie możesz so
bie na to pozwolić. Doskonałym przy
kładem będą tu chłopcy z Grygowej.
Ich pasją jest break dance. Nie mie
li kasy na salę, na sprzęt więc ćwiczyli
w piwnicach ostro przy tym popalając.
Jakie miało to skutki? Proste. Wszyscy
z osiedla patrzyli na nich krzywo, bab
cie nazywały zbirami - opowiada Jarek
- aż się chłopcy zebrali i zgłosili swój
projekt. Udało im się, rozwijają się, a
osiedlowe babcie doszły do wniosku, że
dzieciaki jednak są wartościowe.
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Szczegółowe informacje na temat Programu
► www.youth.org.pl
► Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Młodzież
00-551 Warszawa, ul. Mokotowska 43; IV p.
tel.:0-22 622-37-06; 628 60 14
fax: 0-22 622-37-08; 628 6017
e-mail: youth@youth.org.pl
e-mail; mlodziez@mlodziez.org.pl
► Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Społecznych .Asocjacje"
ul. Królewska 17 pok. 8
20-109 Lublin
tel.:(0 81)534-96-16
fax.: (081) 526-48-53
e-mail: asocjacje.lublm@free.ngo.pl
www: http://free.ngo.pl/asocjaqe

Lubelska młodzież ma na koncie już
wiele projektów. Spotykali się w Zwie
rzyńcu, dyskutowali o zanieczyszcze
niach rzek, organizowali protesty prze
ciw niszczeniu środowiska. Przeprowa
dzili wiele akcji, zapraszając do siebie
młodych ludzi z Portugalii, czy Brazy
lii. - Za każdym razem jest to świetne
przeżycie - mówi Jarek - i niesamowite
wspomnienia.
Program Młodzież otwiera nowe ho
ryzonty i pozwala rozwinąć skrzydła
młodym, utalentowanym ludziom. Jest
wielką szansą i jednocześnie ciekawym
doświadczeniem.
Monika Widzińska

wyspa

hobby

ażdy z nas musi się od czasu do końca. Wchodząc na sale, w oczy rzu
czasu wyszaleć. Jedni szaleją przy cają się wielkie lustra, które oblepiają
kuflu piwa w pubie, a inni wybierają dys
ściany. Widok jakże efektowny, ale ty
koteki. No tak, dyskoteka świetna rzecz, leż samo krępujący -dla tych którzy sie
ale co jeśli nie najlepiej wychodzą nam bie oglądać nie znoszą. Po krótkiej chwi
parkietowe wygibasy? Wtedy możemy do li oczekiwania, do sali wkracza, młody i
konać wyboru: pełna improwizacja, albo nieziemsko przystojny instruktor. I tu
kurs tańca.
panowie uwaga na swoje panie, (w przy
padku instruktorki, rzecz tyczy się pań.)
Krok pierwszy
Niestety początek zajęć wygląda nieco
inaczej niż się tego spodziewaliście. Naj
Rozpocząć kurs tańca samemu nie pierw lekcja oddychania - żeby zadyszki
jest łatwo. Przede wszystkim dlatego, że nie dostać, dodając kolejne kroki. Potem
większość szkół tańca przyjmuje pary. jakieś ćwiczenia rozciągające, i tu: przy
Miejsca gdzie mogą uczyć się osoby siady, kilka skłonów, czy niewielkie pod
indywidualne, postrzegają się jako te z skoki. A i o uśmiechu pamiętać zawsze
większym prestiżem - że niby mają w trzeba. Wszystko ładnie, pięknie, ale czy
ofercie coś ekstra, oprócz genialnego to ma nas nauczyć tańca? Kiedy wresz
instruktora. Powiedzmy, że udało ci się cie zacznie się prawdziwa nauka? Otóż
wreszcie namówić swojego przyjaciela/ całkiem długo na tą czekać nie trzeba.
swoją przyjaciółkę na ten pierwszy krok. Bo już przy następnym spotkaniu, po
Teraz kiedy razem jesteście pewni, że jawiają się pierwsze kroki. Poprzedzone
chcecie by łączyło was jeszcze coś, warto są one krótką rozgrzewką, ale z biegiem
wspólnie zasiąść przed stertą ulotek, i czasu ich liczba się zwiększa. Tępo zajęć
wybrać jedną z nich. Nie zapominajcie o rośnie, a co za tym idzie sprawiają wam
wolnych wieczorach - większość kursów one coraz więcej przyjemności. Powo
prowadzona jest właśnie o tej porze dnia. li taniec zaczyna was fascynować. Staje
Zakładając, że podjęliście wreszcie decyzję się dla was częścią codzienności z której
rezygnować nie zamierzacie.
jak i gdzie, najwyższy czas ruszyć w tan.

K

Krok drugi

Krok trzeci

W końcu dotarliście na miejsce. Wa
sze wyobrażenie o tym co będzie jest peł
ne przeświadczenia, że już wkrótce bę
dziecie królować na parkiecie. Ale nie do

Ale żeby ta codzienność stała się dla
nas pasją, musi minąć trochę czasu.
Przede wszystkim trzeba zmierzyć się
z sobą samym. Bowiem nie tak łatwo

Jaki wybrać styl?
► Polonez: polski taniec narodowy, w
umiarkowanym tempie. Coś dla patnotów.
► Tango: pochodzący z Argentyny styl tańca,
powolny i dostojny, dla dwojga
► Mambo: kubański taniec ludowy o dosyć
szybkim tempie Dla tych którzy cenią sobie
prędkość
Samba, towarzyski taniec pochodzenia
Brazylijskiego. Podobnie jak wyżej, tempo
szybkie.
► Breakdance. dynamiczny, dyskotekowy
taniec, o bardzo silnym rytmie. Przypomina
wyczynową akrobatyczną gimnastykę.
► Cha-cha: taniec kubański w rytmie mamby,
lecz w tempie wolniejszym; spopularyzowany
w Europie w latach 50. XX w.
► Bolero: Hiszpański taniec ludowy,
wykonywany solo lub parami, ze śpiewem,
przy wtórze kastanietów. gitary, tamburyna.

jest naśladować instruktora, a poznając
kolejne kroki za nim nadążyć. Muzyka,
niesie ze sobą jakieś emocje, musimy ją
po prostu czuć. Jeśli ktoś zwyczajnie się
z tym urodził, to świetnie dla niego. Jed
nak inni muszą włożyć nieco więcej pra
cy, by móc wyjść na parkiet z podnie
sionym czołem. Początki nauki bywają
trudne. Należy powtarzać te same kroki
wielokrotnie, a do tego trzeba się jeszcze
z partnerem zgrać. Jednak dla chcącego
nic trudnego. Bo kiedy już muzykę za
cznie się czuć, wtedy, rytm sam wyzna
cza granice. Jak długi musi być krok,
czy jak mocno trzeba partnera chwycić
aby nie wypaść mu z rąk. Gdy pokona
my pierwsze etapy nauki, to potem już
z górki. Z biegiem doświadczenia rośnie
pewność siebie. Przestajemy już myśleć,
że nauka tańca to takie ciężkie zajęcie. A
wiadomo, jak łatwiej zdobywamy jakieś
umiejętności, chętniej poznajemy nowe.
Krok czwarty

Wreszcie dotarliście wspólnie na ko
lejny szczebelek nauki. Macie już za so
bą kilka publicznych popisów dosko
nałego zgrania w tańcu. Zdążyliście się
przekonać jak wielka satysfakcję mo
że dać umiejętność odpowiedniego tań
czenia. Bo nic nie zastąpi tych wyrazów
twarzy. Wlepione oczy z zazdrością ob
serwują wasze .pląsy”. Duma, która w
was się narodziła, każę jednak pozna
wać nowe kroki. Są one bardziej skom-
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hobby
plikowane, ale dla oka efektowniej
sze, toteż chętnie pokonujecie wszel
kie trudności, by tylko się ich nauczyć.
Wraz z poziomem zaawansowania, ro
śnie poziom trudności. Dodawane są
w zależności od stylu tańca różne ewo
lucje. Skłony, podskoki, rozmaite figu
ry, a do tego zróżnicowanie układy ta
neczne. To wszystko trzeba zapamiętać,
i nie ma mowy o jakiejkolwiek pomyłce.
Bo każda pomyłka to wpadka, a tej byśmy nie chcieli. W tańcu bowiem łatwo
jest zamienić sukces w porażkę. A za
zdrosne oczy w roześmiane spojrzenia.
Natomiast co za tym idzie, duma po
trafi przerodzić się w zażenowanie. Je
dynym sposobem by tego uniknąć jest
praca i zaangażowanie, którego nie mo
że zabraknąć. Jednak po co rozpatry
wać najgorsze scenariusze. Lepiej prze
cież skupić się na budowaniu własne
go sukcesu.
Krok piąty

Właściwie cała wiedza na której zale
żało wam, gdy podejmowaliście naukę w
szkole tańca jest już w waszym posiada
niu. Znacie niezbędne układy i kroki, je
steście doskonale zgrani na parkiecie, a
także zdajecie sobie sprawę z możliwo
ści wpadki. Jednak czujecie jakiś nie
dosyt. Wciąż chcecie nauczyć się czegoś
więcej. Już nie chodzi wam wyłącznie o
popisanie się przed znajomymi (i niezna
jomymi), ale o samą przyjemność pozna
wania nowych układów. Nie wyobraża
cie sobie rezygnacji z waszego, wspólnie
już ulubionego zajęcia. Nawet jeśli mia
ło by to być szlifowanie znanych kroków.
Ale po co w kółko ćwiczyć to samo. Są
dwa wyjścia, albo rozpocząć naukę ja
kiegoś innego stylu tańca, albo skupić
się na waszym ulubionym. W drugim
przypadku mowa o tańcu zawodowym.
Wówczas możecie wpisać się w szeregi
jakiegoś zespołu i wspólnie z nim odno
sić kolejne sukcesy. Szkoły tańca zazwy
czaj równolegle do kursów prowadzą ze
społy taneczne. Z przynależnością do ta
kiej załogi wiążą się różnego rodzaju za
wody, pokazy i oczywiście regularne tre
ningi. Jednak kwestia tańca zawodowe
go, to już wyższa szkoła jazdy i bajka na
inny raz.
Anna Wojciechowska
Gdzie można potańczyć?

Zodiakalne IQ:

Światowe IQ:
1. Hongkong 107

1. L. daVmci 220

1. Baran 93.7

2. Japonia 105

2. J.W. Goethe 210

2. Bliźnięta 93.9

3. Tajwan 104

3. Gani Kasparow 190

3. Byk 93.8

4. Singapur 103

4. Stanisław Lem 185

4. Koziorożec 93.2

5. Austria 102

5. Karol Darwin 165

5. Lew 93.8

6. Holandia 102

6. Albert Einstein 160

6. Panna 93.7

7 Niemcy 102

7. Bill Gates 160

7. Rak 93.9

8. Włochy 102

8. Adolf Hitler 141

8. Ryby 93.4

9 Polska 99

9. Madonna 140

9. Skorpion 93.8

10. USA 98

10. R. Reagan 105

10. Strzelec 93.8
11. Waga 93.8
12. Wodnik 93.2

10 - to nie boli
Dawno temu

XIX wieczna Anglia to sceneria ,
w której narodził się pomysł testo
wania inteligencji. Brytyjski badacz
Sir Francis Galton wskazał na zdol
ności intelektualne jako główną dro
gę do osiągnięcia sukcesu życiowe
go. Początkowe przeznaczenie testów
na inteligencje nie było tak oczywiste
jak mogłoby się wydawać. Tym razem
francuski naukowiec, Alfred Binet
opracował metodę wykrywania dzie
ci, które nie są zdolne do samodziel
nej nauki. Obmyślił koncepcję „wieku
umysłowego”, określającą czy rozwój
intelektualny dziecka podąża za je
go rozwojem biologicznym. Warto za
pamiętać jeszcze dwa nazwiska. Naj
pierw Niemiec William Stern wprowa
dził przelicznik, który w późniejszych
latach zyskał sławę ilorazu inteligen
cji. Za samo pojęcie (Intelligence Quotient) odpowiedzialny jest natomiast
amerykański badacz Lewis Terman.
Właśnie w Stanach Zjednoczonych,
dokładnie od roku 1917 popularność
testów znacznie wzrosła. Aż do tego
stopnia, ze stały się głównym kryte
rium w przyjmowaniu na studia, do
wojska, czy do pracy w administracji
państwowej. Co więcej wkrótce na ich
podstawie wydawano pozwolenia na
osiedlenie się w USA.
Teorie

► Centrum Tańca: ul.Daszyńskiego 4
► Szkoła Tańca: ul.Głowackiego 35
► Gamza Formaqa Tańca Towarzyskiego:
ul Bolesława Chrobrego 7/29
► Rytm Zespół Taneczny: ul.Peowiaków 12
► Lider Szkoła Tańca ul. Droga Męczenników
Majdanka 12
► Szkoła Tańca ul.Piłsudskiego 11
► Szkoła Tańca - DKK ul.Kunickiego 35

Spory na temat interpretacji wyni
ków trwają do dziś. Najlepiej cały te
mat potraktować z lekkim przymru
żeniem oka. Z dnia na dzien nie wy
lecicie ze studiów lub nie stracicie
pracy tylko dlatego że Wasze IQ nie
przekracza 90 punktów. Jeżeli jed
nak jakimś cudem jesteście w takiej
sytuacji, pozostaje Wam tylko jed

li

no wyjście: zapuścić dłuższą niż pa
rę milimetrów fryzurę (rada tylko dla
panów), codziennie wertować słownik
w poszukiwaniu nowych słówek i za
kupić gustowne okulary. Od jakiegoś
czasu sprawdzam to na sobie i musze
przyznać, że działa w 100 %. Wracając
do rzeczy. Na podstawie dwóch testów
(1932 i 1998 rok) przeprowadzonych
na tych samych osobach. Szkoccy na
ukowcy doszli do wniosku, że iloraz in
teligencji jest niezmienny przez całe ży
cie. Po prostu ludzi, którzy nie pora
dzili sobie zbyt dobrze za pierwszym
razem, znacząco nie poprawili się i w
drugim podejściu. Najlepsi natomiast
ponownie uzyskali świetne rezultaty.
Jest i druga strona medalu. Mówiąca o
wpływie środowiska, wychowania oraz
wykształcenia na naszą inteligencję. A
także o tym, że 1Q zależy tylko i wyłącz
nie od treningu.
Teraz Polska

Narodowy Test Inteligencji odbył
się w naszym kraju już po raz drugi.
We wspólnej inicjatywie telewizji TVN,
„Gazety Wyborczej” i portalu onet.pl
udział wzięło 172 450 osób. Na pierw
szy rzut oka wyniki pokazują, że Pola
cy przez rok „zgłupieli” o około 8 punk
tów. Według polskich psychologów
oznacza to jedynie czy ktoś lepiej lub
gorzej radzi sobie z pewnymi zadania
mi. Wysoki wynik IQ wcale nie świad
czy o zaradności czy szczególnych zdol
nościach społecznych. Inteligencja jest
obecnie tak szerokim i różnorodnym
•Z
pojęciem, że nie można opisać jej jed
ną liczbą. Dodatkowo, co roku, spraw
dza się coraz to inne umiejętności (np.
logiczne myślenie, spostrzegawczość,
pamięć wzrokową, ale i możliwości na
szych komputerów)
Łukasz Gładysiewicz
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Rafał A. Ziemkiewicz:
„Polactwo”
O tudencką
Ziemkiewicz
Iwbrać można
Polactwo
podzielić na dwie
grupy. Pierwszą z
| nich stanowią luI dzie, którzy- jak
I tylko dostaną dyI plom magistra,
| zbiorą manatki i
| wyjadą za grani
cę w poszukiwa
niu szczęścia. Druga grupa to, rzekłbym grupa patriotów, którzy ani my
ślą wyjeżdżać. Wierzą, że jakoś to w
tym kraju będzie, że się uda, że wy
starczą chęci, wiedza, itd.
Ziemkiewicz napisał książkę dla
jednych i dla drugich. Pierwsi po
przeczytaniu utwierdza się w słuszno
ści swoich planów i dodatkowo zmo
tywują się do wyjazdu. Drudzy nato
miast, jeśli po lekturze, nie zastano
wią się choćby przez chwilę nad sen
sem swojego patriotyzmu, to przy
najmniej w dużej mierze zrozumie
ją, o co chodzi tym, którzy z Polski za
mierzają wiać.
Zresztą, nie jest to wszystko takie
proste. Ziemkiewicz bowiem zaser
wował danie nie tyle ciężko strawne,
co chwilami trudne do przełknięcia,
albo wymagające dłuższego gryzie
nia. Mimo, że jak zwykle pisze barw
nym i jasnym językiem, to miejscami
treść tak bardzo daje w łeb, że potrze
ba dobrych kilku minut, by się otrzą
snąć. Dlaczego? Bo Ziemkiewicz rą
bie prawdą! Prawdą o Polsce i o polactwie.
Trzeba Ci wiedzieć, Czytelniku, że
„Polactwo” to rzecz naprawdę mocna.
Musisz też pamiętać, że do prawdy,
o jakiej pisze redaktor Z., trzeba doj
rzeć. Inaczej, albo książkę odłożysz,
a autora nazwiesz bucem i wrednym
durniem, albo przeczytasz i zwyczaj
nie w świecie wszystko olejesz.
Czasem prawdę rzucaną przez
Ziemkiewicza prosto w twarz, trud
no zaakceptować. Jesteś złodziejem
Czytelniku, więc Cię okradają? Jesteś
oszustem, więc kłamią. Polemizować
nie można, bo po prostu nie majak.
Z bezsilności można jedynie rzucić
krótkie: „pier... się pan!”.
Ale czy to coś zmieni? Czy nagle po
lactwo zmądrzeje? A może, domnie
mywana przez autora, klątwa wiszą
ca nad polactwem, pryśnie w jednej
chwili?
krysp
Rafał A.

I

Marcus Nispel:

„Teksańska masakra
piła mechaniczna”
chodzący właśnie
do polskich kin
film „Teksańska masa
kra piłą mechaniczną”
to wznowienie klasycz
nego już horroru z 1974
r. Twórcy filmu głoszą, iż
opiera on się na faktach.
Dowodem tego są wple
cione w film fragmenty
dokumentu z ‘73 roku,
mające unaocznić zda
rzenia w nim przedsta
gdyż dosłownie, przy
wione. A opisana jest tu wdziewa maski wykona
historia piątki młodych ne ze skóry swych ofiar.
ludzi, którzy wplątaw
To właśnie z tym osob
szy się w makabryczną nikiem będą musieli się
intrygę, trafiają do dzi
zmierzyć (to chyba nie
wacznego, małego mia
najlepsze słowo, hehe)
steczka. Wszyscy miesz
nasi młodzi przyjacie
kańcy wydają się tu po
le. Nie sposób wymienić
dejrzani i niezbyt skorzy wszystkich sposobów, w
do pomocy. Nawet sze jaki Thomas torturuje i
ryf przejawia pewne nie- zabija swe ofiary. Trze
zrównoważenie psychicz
ba jednak przyznać, że
ne. Jednak prawdziwy są one bardzo wyrafino
wane i na pewno nie po
koszmar zaczyna się do
piero wtedy, gdy piątka zwolą widzowi nudzić się
w czasie seansu. Z piąt
naszych znajomych tra
ki przyjaciół przeżyła tyl
fia do rezydencji rodzi
ny Hewittów. Główny jej ko jedna dziewczyna. W
członek - Thomas, słynie ostatniej scenie może
my oglądać jej potycz
ze swego nawyku zabija
nia ludzi przy użyciu pi
kę z Thomasem w rzeź
ły łańcuchowej. Nie bez ni. Dziewczynie uda
ło się odciąć psychopa
kozery przybrał on pseu
cie rękę i suma sumadonim The Leatherface,

W

rum jakoś go uśmiercić.
Jednak nie wiemy tego
na pewno...Film kończy
się pewnym niedopowie
dzeniem. A jakim??? To
już powinniście spraw
dzić osobiście w kinach.
A naprawdę warto, rów
nież ze względu na mu
zykę. Doskonale współ
gra ona z akcją i stop
niuje napięcie. Gdy trze
ba jest ostrzejsza ( sceny
ataków i tortur Leather
face’a), innym razem po
sępna i nawiedzona. W
porównaniu z pierwotną
wersją, remake nie ma aż
tak
klaustrofobicznego,
przytłaczającego klima
tu. Posiada ze to szybszą
akcję i, co oczywiste, lep
sze efekty specjalne, więc
jest godny polecenia.
Łuckash Mielniczuk

KSIĄŻKA

Tomasz Lis: „Nie tylko fakty”
olejna książ
Autor pisze o 15 latach w swoim życiu,
ka znakomi
o polityce, o dziennikarstwie. Zaskaku
tego dziennikarzaje, bawi ale przede wszystkim pokazuje,
Tomasza Lisa. „Nie
że praca dziennikarza to ciężki kawałek
tylko fakty” są au
chleba. Dużą role w książce odgrywa
tobiografią dzien
ją wydarzenia polityczne które są tłem
nikarza. W książce
dla kariery autora. Lis ujawnia rzeczy, o
Lis przedstawia hi
których mało ludzi wie. Odsłania przed
storię swojej kariery nami niuanse polityki. Książka napisa
na tle zmian zacho
na łatwym i „lekko strawnym” językiem.
dzących w Polsce.
Obowiązkowa pozycja nie tylko dla stu
Zdradza nam historie swojego sukcesu, dentów dziennikarstwa. Szczerze pole
cam.
Tomasz Jędryszek
którego podstawą jest ciężka praca.

K
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Robert Caputo:
„Ludzie i portrety”
dolf Hitler? Saddam Husejn? Wystarczy usłyszeć
lub przeczytać te nazwiska, a
mimo, że większość z nas nigdy
nie zetknęła się z tymi ludźmi, to
odpowiednie obrazy same poja
wiają się w naszych umysłach.
W ten sposób Robert Caputo
wprowadza nas w świat kolejnej
książki z serii „Szkoła fotogra
fowania National Geographic” „Ludzie i Portrety”. Autor bazując na własnym wie
loletnim doświadczeniu, w łatwy i zrozumiały sposób
przekazuje wiele praktycznych wskazówek dotyczą
cych świata fotografii. Jego rady z pewnością przypadną do gustu nie tylko amatorom, ale także bar
dziej zaawansowanym fotografom. Bogata w przykła
dy książka pokazuje na jak wiele sposobów można
myśleć o fotografowaniu ludzi. Omawiane tutaj tech
niki pozwolą na uzyskanie jak najlepszych rezulta
tów. Dowiemy się nie tylko jaki obiektyw wybrać, ja
kich użyć akcesoriów, ale także - co jest bardzo waż
ne przy portretowaniu postaci - nauczymy się kiero
wać uwagą widza i zwiększać czytelność zdjęcia po
przez odpowiednie ustawienie głębi ostrości. Wbrew
pozorom umiejętność ta może się przydać także po
siadaczom cyfrowych „głupawek”.
„Szkołę fotografii” polecam zarówno tym, którzy
pstrykanie dopiero zaczęli, jak i tym, którym wydaje
się, że fotografię opanowali... Kornelia Chwiejczak

Bader:
„The Beast”

A

łyta „The beast” ukazała
się 20-go września. Jest
to już siódmy regularny al
bum Vadera. Płyta została na
grana w składzie: Peter (gitara,
wokal), Mauser (gitara), Novy (bas), Daray (perkusja). Na
„bestii” zespól poczynił znacz
ny krok naprzód w swej karie
rze. Cały czas mamy tu do czy
nienia z charakterystycznymi
vaderowskimi riffami, z dru
giej strony jednak, muzyka ze
społu nigdy wcześniej nie by
ła tak melodyjna. Na pewno
nie jest to już brutalny death
metal, jaki znamy z wczesnych
nagrań Olsztynian. W nowych
kawałkach bardziej da się od
czuć klimat thrashu, a czasa
mi nawet heavy-metalu (!). Ze
spół skupił się tym razem na
komunikatywności swej muzy
ki, a nie na zmiażdżeniu słu
chacza. Chaotyczne sola gita
rowe zastąpione zostały me
lodyjnymi zagrywkami. Tem

P

pa nowych utworów także są
bardzo urozmaicone. Głos Pio
tra to już nie grobowe poryki
wania, a raczej lekko zachryp
nięty wokal. Samo brzmienie
płyty niejednego może zasko
czyć. Dużo w nim przestrzeni
i kojarzyć się może z bardziej
tradycyjnymi gatunkami mu
zyki. Jego produkcją zajął się
sam Peter. Najbardziej zaska
kującym utworem na płycie
jest „The sea came at last” ze
spokojną recytacją w środku.
Płyta może nie przypaść do gu
stu wielbicielom starego Vadera. Jednak na pewno przyspo
rzy zespołowi wielu nowych
fanów. Ogólnie rzecz biorąc,
„The beast” to niezły album.
Brak na nim właściwie sła
bych momentów; jest bardzo
różnorodny. Trzeba tylko za
akceptować fakt, że Vader, tak
jak wszystko na tym świecie,
cały czas się zmienia...
Łuckash Mielniczuk

Dreamworks:
„Rybki z Ferajny”
areszcie! Po raz pierwszy od czte
rech miesięcy jest na co pójść do
kina. Widać to także po frekwencji, która
w drugiej połowie października sięgnęła
ponad 400 tysięcy widzów. Motorem na
pędowym po raz kolejny okazała się ani
macja. Tym razem chodzi o „Rybki z Fe
rajny”, które przywłaszczyły sobie prawie
połowę ogólnej widowni.
Nowa produkcja powstała wytwórni
DreamWorks, czyli w tej samej, w
której powstały „Shrek” oraz „Shrek
2”. I choć przygody zielonego ogra na
długo pozostaną poza zasięgiem innych
filmów animowanych, wszyscy miłośnicy

kreskówek w najlepszym wydaniu na
„Rybki z Ferajny” muszą się wybrać!
Powodów jest kilka. Po pierwsze
warto zobaczyć, jak nasz codzienny
świat można przedstawić w zabawny
sposób na „rybią modłę”. Autorzy
przechodzili samych siebie w coraz
to śmieszniejszych pomysłach i tak
bohaterowie filmu piją Koral-Colę,
jedzą w restauracji Fish King, a czytają
Newsreet a. Czujne oko uważnego widza
z pewnością wychwyci wiele elementów,
które przywiodą mu na myśl słynne
cytaty filmowe oraz sławne postacie
pop kultury - także polskiej, w czym
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ogromna zasługa Bartosza Wierzbięty,
autora naszej wersji językowej.
„Rybki z Ferajny” to także cała
plejada znakomitych aktorów. Jeszcze
nigdy tyle sław światowego kina
nie zebrało się przy produkcji filmu
animowanego. Will Smith, Robert De
Niro, Renee Zellweger, Angelina Jolie,
Martin Scorsese - taka ekipa musi
robić wrażenie. Polski dubbing także
reprezentuje znakomity poziom. Swoich
głosów użyczyli m.in. Cezary’ Pazura,
Joanna
Trzepiecińska,
rewelacyjny
(!) Jarosław Boberek oraz Monika
Olejnik.
Milosh
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Specjalnie dla „wyspy”
Robert Leszczyński
Jak się dziś rozkręca ludzi na par
kiecie?

Wiecie, to jest paradoks, bo każdemu
się wydaje, że ludzie na imprezach ba
wią się przy muzyce komercyjnej. Otóż
muzyką komercyjną trzeba ich tyl
ko rozruszać. I w pewnym momencie
wszyscy zaczynają się bawić przy mu
zyce bardzo nie komercyjnej...
Skoro o komercji mowa, jak to się
dzieje, że przebija się ktoś taki jak
Mandaryna, a ci, którzy tworzą mu
zykę przez duże „Mu”, są niedoce
niani?

To nie jest pytanie o budowę świata.
Identycznie jest z teatrem, czy z kinem.
Więcej ludzi chodzi na Troję niż na fil
my Bergmana. To, co się dzieje jest zu
pełnie naturalne. W Polsce wszystko
zawsze postawione było jakby do góry
nogami. Myślę, że Mandaryna istnieje
dlatego, że ludzie mają prawo do złe
go smaku. Nie można im tego zabronić,
można co najwyżej napisać, że Manda
ryna jest niewystarczająco dobra mu
zycznie. Jedyna rzecz, której ja się do
pominam to prawo do tego, żeby o tym
pisać, albo mówić.
Jak wiele naszych gwiazd jest
sztucznie wykreowanych?

Uważam, że żadna nie jest wykre
owana, dlatego, że taką ostatnią in
stancją, która decyduje o tym, czy
ktoś jest gwiazdą, czy nie, jest pu
bliczność. Można w sposób korupcyj
ny znaleźć się w telewizji albo wygrać
festiwal w Opolu, ale ostatnią instan
cją jest płyta i ludzie muszą tę płytę
kupić. Gorzej, że ta zasada nie działa
w drugą stronę, to znaczy, że publicz
ność nie potrafi sama odkryć wielkie
go wykonawcy.
A Ty kogo ostatnio odkryłeś?

Uważam, że najlepszym zespołem w
Polsce w tej chwili jest Pogodno. To, co
oni robią rozwala mnie na łopatki. Z ko
lei samorzutnym zjawiskiem, które się
samo wylansowało, na przekór wszyst
kiemu, kompletnie nielogicznie, jest
kariera polskiego hiphopu. Największe
zespoły w Polsce, to są zespoły hiphopowe. 18L na przykład gra więcej niż
siedem koncertów tygodniowo. A prze
cież hiphop był strasznie nie rozumiany
przez firmy fonograficzne i przez dzien
nikarzy radiowych. Ja dziennikarzy ra
diowych w ogóle oskarżam o wszystko.
Uważam, że w całym tym łańcuchu po
karmowym winę za wszystko ponosi ra
dio, a nie firmy fonograficzne. Dlatego,
że firmy fonograficzne raz na jakiś czas
wydają genialne płyty. Tragedia się za-

Mandaryna,
etinpski hiphop
i Złota Rybka
czyna w radiu, gdzie nikt tych utworów
nie chce grać.
Dlaczego dzisiaj muzyka dzieli lu
dzi zamiast ich łączyć, jak choćby
jeszcze 30 lat temu?

Kiedyś wszyscy na świecie słucha
li Beatlesów. Jeszcze w latach siedem
dziesiątych ta spójność istniała, ale
skończyła się w momencie pojawie
nia się tematycznych kanałów telewi
zyjnych. Fani country mają własny ka
nał, fani rocka mają swój, itd. Zauważ
cie, że samych MTV w Polsce jest czte
ry, plus dwie V1VY. Każdy szuka czegoś
swojego. Nie sądzę, żeby to było złe zja
wisko. Epoka wielkich gwiazd się skoń
czyła, bo media się zatomizowały. Każ
dy teraz szyje sobie garnitur na miarę,
na własny gust.
Chcesz powiedzieć, że nie pojawią
się już więcej gwiazdy pokroju Be
atlesów czy The Rolling Stones?

Myślę, że nawet nie będzie takich
wielkich gwiazd jak U2, ta epoka po
prostu się skończyła. Technologia
sprawia, że każdy może słuchać swojej
własnej muzyki, ściągnąć ją do kompu
tera. Nawet, jeśli ktoś jest z małej miej
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scowości i chce słuchać etiopskiego hip
hopu, to sobie go ściągnie. Tak więc
myślę, że takich wielkich gwiazd nie
będzie, będą za to wielkie gwiazdy po
szczególnych gatunków.
Zmieńmy nieco temat. O co po
prosiłbyś Złotą Rybkę?

Oczywiście chciałbym
szczęśliwości na świecie.

powszechnej

Poważnie?

Złota rybka, trzy życzenia... Na pew
no życzyłbym śmierci fonografii. Chciał
bym, żeby muzyki nie trzeba było kraść
z internetu, tylko żeby można ją było
kupować, płacąc siedem złotych i ścią
gać do tego książeczkę. Wtedy człowiek,
który interesuje się muzyką mógłby ku
pić dziesięć razy więcej muzyki. Drugie
życzenie jest takie, żeby powstały w
Polsce jakieś bardzo interesujące, no
we metody promowania muzyki, jak na
przykład radia internetowe, żeby każdy
mógł założyć sobie w domu taką stację,
która tylko i wyłącznie nadaje muzykę
reggae. A trzecie życzenie to takie, żeby
Mandaryna już nie śpiewała.
Rozmawiali: Anna Butryn, Kryspin
Drozdek, Tomasz Jędryszek

kultura

TEATR
IM. JULIUSZA USTERWY W LUBLINIE

William Szekspir

LISTOPAD 2004
Scena duża
3

Śr.

Poskromienie złośnicy

godz. 11.00

4

Czw.

Poskromienie złośnicy

godz. 11.00

5

Pt.

Szkarłatna wyspa

godz. 18.00

6

Sob.

Szkarłatna wyspa

godz. 18.00

7

Nd.

Szkarłatna wyspa

godz. 17.00

9

Wt.

Szkarłatna wyspa

godz. 11.00

20

Sob.

Hamlet - premiera

godz.19.00

21

Nd.

Hamlet

godz.18.00

23

Wt.

Hamlet

godz. 18.00

24

Śr.

Hamlet

godz.18.00

25

Czw.

Hamlet

godz.18.00

26

Pt.

Hamlet

godz.18.00

27

Sb.

Hamlet

godz.18.00

28'

Nd.

Hamlet

godz.18.00

PREMIERA 20 LISTOPADA 2004 R. O GODZ 10.00
Scena reduta
5

Pt.

Rozmowy z katem

godz. 11.00

10

Śr.

Rozmowy z katem

godz. 11.00

10

Śr.

Rozmowy z katem

godz. 17.00

23

Wt.

Rozmowy z katem

godz. 11.00

24

Śr.

Rozmowy z katem

godz. 11.00

30

Wt.

Rozmowy z katem

godz. 11.00

GRUDZIEŃ 2004
Scena duża
1

śr.

Caligula

godz.18.00

2

Czw.

Caligula

godz.18.00

3

Pt.

Caligula

godz.18.00

4

Sb.

Czerwony Kapturek

godz. 16.00

5
y

Nd.

Czerwony Kapturek

godz. 12.00

Wt.

Czerwony Kapturek

godz. 11.00

8

Śr.

Dziady

godz. 11.00

8

Śr.

Dziady

godz.18.00

9

Czw.

Dziady

godz. 11.00

10

Pt.

Poltyka

godz.18.00

11

Sb.

Poltyka

godz.18.00

12

Nd.

Poltyka

godz.18.00

15

Śr.

Romeo i Julia

godz. 11.00

16

Czw.

Romeo i Julia

godz. 11.00

17

Pt.

Hamlet

godz.18.00

18.

Sb.

Hamlet

godz.18.00

19

Nd.

Hamlet

godz.18.00

28

Wt.

Piękna Lucynda

godz.18.00

29

Śr.

Piękna Lucynda

godz.18.00

30

Czw.

Piękna Lucynda

godz.18.00

Scena reduta

HAMLET
fThe tragicall historie of Hamlet. Prince ofDenmark/
spolszczył Jerzy S. Sito
W tytułowej roli Jacek Król
W pozostałych rolach:

21

Wt.

Rozmowy z katem

godz. 11.00

21

Wt.

Rozmowy z katem

godz. 17.00

Kasa biletowa
czynna od wtorku do soboty w godz. 12.00-19.00
w niedzielę w godz. 16.00-19.00
tel. (0 81) 532 42 44 w. 354
Repertuar teatru w internecie:

Gertruda - Jolanta Rychłowska

http://www.teatrosterwy.pl

Klaudiusz ■ Henryk Sobiechart

Sprzedaż biletów w Internecie: www.eBilet.pl

Poloniusz - Andrzej Redosz
Ofelia - Monika Domejko

Teatr im. Juliusza Osterwy, 20-004 Lublin,
ul. Narutowicza 17

Laertes - Szymon Sędrowski

tel. (0 81) 532 42 44, fax (081) 532 07 27,

Horacy - Krzysztof Olchawa

e-mail: info@teatrosterwy.pl

wyspa

kultura

„Bestia" nawiedza
5 października w lubelskim
klubie „Graffiti” wystąpił
Vader - najpopularniejszy
polski zespół metalowy.
Vader zawitał do Lublina
w ramach trasy Blitzkrieg
II, promującej album
„The Beast” - najnowsze
dokonanie Olsztynian.

ena biletu wynosiła 25 (w dniu
koncertu 30zł). Biorąc pod uwa
gę klasę i renomę zespołu, nie była więc
zbyt wygórowana. Dodatkowo grupę
wspierały niezłe suporty (tzn. zespoły
poprzedzające występ gwiazdy koncer
tu, mające za zadanie rozgrzać publicz
ność). Tym razem były to: Lost Soul,
Ceti i Crionics.
Koncert planowo miał zacząć się o
godz. 18:30. Rozpoczął się jednak grubo
po 19- tej, kiedy to na deskach „Graffiti”
pojawił się Crionics. Ten młody zespół
ma na swym koncie jedynie dwie płyty.
Mimo krótkiego stażu dał niezły kon
cert. Black metal w ich wydaniu po
rwał publikę i nie pozwalał się nudzić.
Dominowały numery z „Humań error”,
ale było też parę nowości z niedostęp
nej jeszcze wtedy „Armageddon’s evolution”. Na koniec zespół zafundował fa
nom niespodziankę w postaci coveru
(przeróbki piosenki) zespołu Emperor.
Całość koncertu psuł nieco słabo sły
szalny wokal i klawisze.
Na drugi ogień poszli weterani pol
skiej sceny heavy-metalowej, zespół Ce
ti. Trzeba przyznać, że średnio pasowali
oni do death-blackowego składu Blitz
krieg II; z drugiej jednak strony uroz
maicali go. Chaiyzmatyczny Grzegorz
Kupczyk bez trudu zachęcał do zaba
wy nawet tych bardziej opornych fa
nów. Ceti wnosili jedyną namiastkę certach pewnej monotonii i jednostajności. Tym razem było ok, chociaż i tak
melodii tego wieczoru, nic więc dziw
mnóstwo karkołomnych popisów mu
nego, że całe rzesze fanów skandowa
zyków nikło w nawałnicy dźwięków.
ły z Kupczykiem teksty utworów. Usły
szeliśmy wszystkie największe przeboje Większość pieśni pochodziło ze świet
grupy ze „Sztucznym oddychaniem” na nej płyty „Ubermensch” i „Scream of
czele. Były też nowsze rzeczy. Ogólnie the mourning star”. Chłopaki zagrali
też parę nowości. Kulminacją tego show
rzecz biorąc, Lublin dosyć ciepło przy
był cover Morbid Angel pt. „Rapture”.
jął weteranów.
Przyszedł czas na Lost Soul. Zespół Przez te kilka minut szaleństwo publi
wykonuje piekielnie szybki, a przy tym ki sięgnęło zenitu...
No i przyszedł czas na gwiazdę wie
utrzymany na wysokim poziomie tech
czoru. Vader wystąpił w znacznie zmie
nicznym death-metal. Przy tak inten
nionym składzie. Do Novego na ba
sywnej muzyce trudno uniknąć na kon

C
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sie już chyba każdy się przyzwyczaił,
zwłaszcza, że to świetny muzyk. Naj
bardziej odczuwalna miała być zmia
na na stanowisku perkusisty. Kontu
zjowanego Docenta zastępował Daray z Vesanii. W takim składzie zresz
tą zespół nagrał ostatnią płytę. Brako
wało trochę siły i szybkości Docenta, no
ale co zrobić...
Koncert rozpoczął się podobnie jak
płyta „The Beast” - charakterystycz
nym intro. Zespól wkroczył na sce
nę, zaskakując wszystkich swym ima
ge ’m. Wszyscy członkowie przywdzia-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kultura

Lublin
li kapłańskie stroje... Na początek po
sypały7 się kawałki z nowej płyty. Było
„Out of the Deep, „Choices” i znane z
singla „Dark Transmission. Zaraz po
tem przenieśliśmy się w przeszłość za
sprawą “Silent empire”. Z płyty „De
profundis” usłyszeliśmy jeszcze „Rebom In flames” i zagrany na bis „Sothis*. Żal, że nie było genialnego „Incarnation”. Podczas koncertu, szczególnie
gdy zespół grał starsze rzeczy, pod sce
ną panował nieustanny wir i stage diving. Tutaj panowie „ochroniarze” wy
kazali się swą niekompetencją(łagodnie to ujmując). Kondycja i wytrwa
łość niektórych fanów naprawdę była
godna podziwu. 3-4 godziny w ciągłym
natarciu...Ucztą dla starych fanów był
z pewnością „Dark age”, pamiętający
jeszcze połowę lat 80-tych. Z pierwszej
oficjalnej płyty Vader zaprezentował
m.in.„The Crucified Ones” i „Decapitated saints”. Były też hity z „Black to the
blind*: utwór tytułowy i zabójczo szybki
„Camal”. Nie mogło też zabraknąć cze
goś z „Litany” - najszybszej płyty zespo
łu. Ze sceny poleciały: „Wings”, „Cold
demons” i zagrany na koniec koncer
tu „Xeper”. „Revelations” reprezentował
„Epitaph” i chyba „Revelation of the
black moses". Vader zabrzmiał świet
nie. Klarownie a jednocześnie ciężko.
Wyraźnie słychać było wszelkie niuan-

Zespół Vader powstał w połowie

cy kontuzjowanego Docenta. Va-

). Pod koniec lat 90- tych Vader

lat 80-tych w Olsztynie. Jej za

der ma na swym koncie 7 regu

złagodził nieco swój styl, wpla

łożycielem i do dziś główną per

larnych płyt i parę minialbumów.

tając w utwory elementy melo

soną jest Peter (Piotr Wiwcza-

Za najwybitniejsze dzieło zespo

dii. Vader to jeden z niewielu kra

rek) - wokalista, gitarzysta, głów

łu uważa się płytę „De profundis"

jowych zespołów, który zrobił

ny kompozytor, a ostatnio także

z 1995 roku. Na swych pierw

prawdziwą międzynarodową ka

producent. Przez Vader przewi

szych płytach zespół prezento

rierę. Zespół koncertuje w głów

nęło się wielu muzyków. Obec

wał klasyczny death-metal (bru

nych krajach Europy, odwiedził

ny skład zespołu: Peter, Mauser

talna odmiana metalu z ekstre

też Japonię i USA. Obecnie pro

(gitara), Novy (bas), Daray (per

malnymi tempami, głębokim wo

muje swój najnowszy album-

kusja), tymczasowo zastępują

kalem i opętańczymi solówkami

„The beast".

se. Po zasadniczej części show, zespół
zagrał bodajże trzyutworowy bis i na
dobre zszedł ze sceny. Muzycy, jak zwy
kle zaprezentowali światowej klasy for
mę. Daray grał poprawnie, ale też zbyt
nio nie wychylał się i nie epatował szyb
kością. Mauser świetnie wtórował Pe
terowi. Jego melodyjne sola stanowiły
kontrapunkt dla dzikich i chaotycznych
popisów lidera. Novy jest stylowym ba
sistą, co podczas tego koncertu tylko

potwierdził. Mimo urazu kręgosłupa Pe
tera i braku Docenta, Vader dał z siebie
100% normy. Frekwencja jak najbar
dziej dopisała i chyba niewielu z obec
nych zawiodło się. Ci, których nie było,
mają czego żałować. Na otarcie łez ma
my dla nich świetną nowinę: 28 listopa
da w ramach Days of destruction 2004,
w Lublinie zagości m.in.: Hate, Pyorrhoea, Abused Majesty i inni. Szykuje się
więc kolejna świetna

—

Metal Union Road Tour 2004
27 października w ramach Me
tal Union Road Tour 2004, w klu
bie „Graffiti” odbył się koncert zespo
łów Ametria, Hedfirst, Nonę i Hun
ter. Cztery metal-hardcore’owe kape
le rozgrzały do czerwoności deski lu
belskiego klubu „Graffiti”.
Impreza odbyła się na wysokim po
ziomie. Halogeny, punktowe i koloro
we oświetlenie, ogromne ilości mgły
(smoke machinę). To potęgowało emo
cje.
Godzina 18.30. Na scenie pojawia
się support w postaci krasnystawskiej
kapeli hatecorebwej - Coffins. W efek
cie ostrej selekcji pokonał konkuren

cję z całego województwa lubelskiego.
Swoim dwudziesto minutowym reper
tuarem pokazali, czym jest prawdzi
wy hate.
Koncert na dobre rozpoczęły dwie
warszawskie grupy - Ametria (promu
jąc swój krążek „Piątek 13'nastego”)
oraz - Hedfirst. Wokalista tej drugiej
tak swobodnie czuł się na scenie, że
jego mikrofon wylądował wśród zgro
madzonej publiczności, której mało
już nie było.
W tym właśnie momencie można
było zauważyć, że spora większość
przybyłych przyszła na koncert za
względu na dwa ostatnie zespoły.
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Demolka, Filip i reszta składu No
nę zagrali kawałki z płyt: „No one”
oraz „Black Star”. Emocje sięgały ze
nitu. Gwiazda, której oczekiwano cały
wieczór, dość specyficznie rozpoczęła
występ... wykorzystała ścieżkę dźwię
kową z filmu „Pasja”. Niestety smo
ke machinę za bardzo ograniczała wi
doczność.
Hunter, chyba jako jedyny zespół
poza Nonę, dość profesjonalnie pod
szedł do koncertu. Pozwalał oglądać
się i wysłuchiwać aż przez półtorej go
dziny!
Oby było więcej takich imprez w na
szym mieście.
Mańka

wyspa

personalia

dr Jacek Debata

Dziennikarz, prezenter telewizyj
ny, pisarz, scenarzysta filmowy, pra
cownik naukowy, która z tych profesji
jest najbardziej pasjonująca?

ryczno-groteskowa jest tego wyrazem; to
chyba najbardziej szalony wyraz bun
tu, jaki mnie mógł dotknąć. Bo „na we
soło”...

Wydaje mi się, że każda z dziedzin, któ
rymi się zajmuję, pociąga mnie w rów
nym stopniu. Pewne różnice mogą wy
nikać z pory dnia, roku czy sytuacji, w
jakiej się akurat znajduję. Jeżeli np. re
alizuję program w telewizji, film lub piszę scenariusz, to wiadomo, że pochła
nia to większość mojego czasu. Nato
miast, gdy piszę powieść, wtedy ta czyn
ność ma pierwszeństwo. Nie ulega nato
miast wątpliwości, ze praca zawodowa
musi być na pierwszym planie. Teraz je
stem pracownikiem naukowym w Zakła
dzie Dziennikarstwa i Komunikacji Spo
łecznej UMCS. Muszę przygotowywać się
do wykładów, czytać, pisać artykuły, my
śleć o naukowych tematach do opraco
wania i w ogóle być na bieżąco z pewnymi
zagadnieniami.

Więc przeżywał pan taki bunt, jak
obecnie wielu absolwentów? Pomimo
wykształcenia nie mogą zdobyć pracy.

Jednak ostatnio więcej czasu po
święca pan na pracę naukową niż na
pracę dziennikarza telewizyjnego?

Obecnie sprowadziłem się właściwie do
roli recenzenta i komentatora zagadnień
literackich. W tym sensie mam dzien
nikarski kontakt z telewizją. Natomiast
więcej uwagi poświęcam analizom pro
gramów telewizyjnych. Tym bardziej, że
planuję napisać książkę na temat serwi
sów informacyjnych. Rzecz, która skupi
się na porównaniu głównie „Wydarzeń”,
„Faktów” i „Wiadomości”. A więc siłą rze
czy mam do czynienia z telewizją tylko na
innym poziomie.
Jest pan autorem kilku książek, co
było impulsem do napisania pierwszej
i jaki miała tytuł?

„Telemaniak”, bo o nim mowa, był na
pisany w dosyć mrocznym czasie. Mia
nowicie, gdy skończyłem polonistykę na
KUL-u, miałem kłopoty ze znalezieniem
pracy. Wówczas ta uczelnia nie była mile
widziana. Musiałem coś ze sobą robić za
nim zdałem do szkoły filmowej. Moje my
śli krążyły wokół czegoś takiego jak bunt
czy irytacja. „Telemaniak”, powieść saty-

Prawdopodobnie. Tylko kierowały mną
inne motywy. Szkoła filmowa poprawiła
trochę moją sytuację, gdyż mogłem się
wspierać jej dyplomem.
To sytuacja jak w życiorysie Stephena Kinga.

(śmiech) Tak, można to i tak widzieć.
Gdy pan to powiedział pierś mi się wyprę
żyła pod ordery, ale na razie orderów nie
widać, wyczekujemy, (śmiech) Jednak
King jest mistrzem.
Skąd pochodzą pomysły na książ
ki, w jakim stopniu wykorzystuje pan
swoje przeżycia?

Ja myślę, że mam naturę podglądacza.
Podobnie jak reżyserzy. Jest pewne podo
bieństwo. Pisarze, scenarzyści, reżyserzy,
patrząc na jakieś zdarzenie, okoliczność
natychmiast imaginują sobie pewną sy
tuację, układają ją dramatycznie. Myślą
sobie: No rzeczywiście zwróciło to moją
uwagę, ale co ja bym zrobił, żeby zwró
ciło to uwagę kogoś innego? Odbywa się
wtedy chyba jakieś doskonalenie rzeczy
wistości, kompresja... Po to, żeby zainte
resować.
Więc podglądanie sprawia panu
przyjemność?

Tak oczywiście, ale to nie jest podglą
danie w sensie bezpośrednim, jak np. na
plaży nudystów. To mnie mało interesu
je, to jest „wielkie nic” w sensie drama
tycznym . Natomiast podglądanie pew
nych reakcji, emocji, przeżyć, powodzeń,
niepowodzeń, śmieszności, to jest, myślę,
świetna przygoda. W tym zawiera się ja
kiś sens naszego myślenia o świecie, ży
ciu, przemijaniu, to jest po prostu intry
gujące.
Z kolei, co pan sądzi o recenzjach
swoich książek?

Jestem chyba mało odporny na kryty
kę. Nigdy nie zakładałem, że będę wybit
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nym pisarzem, że będę tworzył wybitne
dzieła. Raczej interesowało mnie napisa
nie czegoś interesującego, ale też odbiór
przez czytelników.
To ciągła gra. Wydaje mi się, że nie ma
człowieka odpornego na kiytykę, do tego
się trzeba przyzwyczaić.
A jakie tytuły poleciłby pan czytel
nikom teraz?

Na pewno Rafała Ziemkiewicza „Polactwo”, aby zechcieli trochę pomyśleć, co tu
się dzieje w naszym kraju, aby nie wybie
rali głupich ludzi do władzy, aby nie da
wali sobą łatwo manipulować... Moim
zdaniem to książka, która przygotowu
je tzw. wyborcę do mądrzejszego wybie
rania. Polecam także inteligencką, prze
nikliwą i bolesną powieść Janusza Gło
wackiego „Z głowy”. Zapis, z którego moż
na się pośmiać, ale na pewno też rzecz o
samotności i upokorzeniu. Szczególny ro
dzaj autobiografii.
Jest pan również dziennikarzem
prasowym. Pana publikacje ukazały
się w wielu szanowanych i cenionych
pismach. Współpraca, z którą redak
cją była bądź jest najlepsza, najowoc
niejsza?

Myślę, że najlepiej by było odpowie
dzieć na pytanie, z która jestem najbar
dziej związany?
Chyba z redakcją kwartalnika „Ak
cent” i z redakcją kwartalnika „Kresy”.
Są to dwa ogólnopolskie, liczące się cza
sopisma. Ale mdje kontakty z „Więzią”
czy „Tygodnikiem Powszechnym” lub
„Pamiętnikiem Literackim”, raz naukowe
raz krytyczno-literackie, filmowe, również
mają znaczenie. Interesuje mnie kontak
towanie się na różnych polach, z różnymi
miastami, środowiskami. Nie wartościu
ję, która współpraca jest lepsza, a któ
ra gorsza.
Prezenterem telewizyjnym, został
pan po castingu. Czy ten sposób to
najlepsza i najszybsza droga na to sta
nowisko?

Myślę, że jest to forma dość uczciwa.
Mówię dość, bo obawiam się słowa cał
kowicie uczciwa. Jako dziennikarz jestem

personalia
ostrożny. Natomiast jest to uczciwe z te
go względu, że przychodzi kilkaset osób
i komisja przygląda się tym osobom. Zadaje jakieś zadania do zrealizowania pod
kątem radiowym, telewizyjnym, praso
wym oraz bada wykształcenie ogólne. I
jeżeli ktoś jest w miarę dobry albo roku
je nadzieję to ma szansę. Mnie się udało
bez żadnych znajomości. Raczej spotka
łem się z życzliwością zespołu, który po
zwolił mi do siebie dołączyć. Na począt
ku była to przygoda z radiem, którą bar
dzo sobie cenię.
W jakim stopniu praca w telewizji
pomogła w tworzeniu scenariuszy fil
mowych?

Nas też korci żeby zrealizować jakiś
film, ale chyba jeszcze nie posiadamy
tej wiedzy.

Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie bójmy się, nie możemy też być za skromni,
jeżeli ktoś ma świadomość tego, że stu
diuje, czyta, dowiaduje się, drąży pewne
teoretyczne wymiary wiedzy filmowej czy
telewizyjnej, to moim zdaniem ma peł
ne prawo, wręcz obowiązek, próbować.
Nie ma jednej zaklepanej na wieki dro
gi ku filmowi czy dziennikarstwu. Poza
tym myślę, że jeżeli ktoś jest dodatkowo
kreatywny, ciekawy i pracowity, chce ko
niecznie coś zrobić, to jest szansa, że coś
zrobi, lepiej lub gorzej, ale to zrobi. Naj
gorzej jest- z leniami - oni nie robią nic,
ich właściwie nie ma... Czekam zatem na
wasz film, panowie.

Na pewno bardzo, ponieważ to, co wie1
działem teoretycznie i częściowo prak
tycznie na studiach scenopisarskich, na
Film „Młode wilki” osiągnęły spo
gle zafunkcjonowało na poziomie bezpo
średnim. Otrzymywałem ekipę ze sprzę
ry sukces. Pan jako współ scenarzy
tem i zadanie. Miałem wrócić z gotowym sta chyba nie miał powodu się dener
wować?
produktem, czyli częściowo udźwięko
Ja jako scenarzysta byłem zdziwiony i
wionym, dobrze wyglądającym obrazko
wo. Stopniowo pewne błędy mogłem eli
zadowolony, że udało nam się zaintereso
minować. Pewna naiwność myślenia o wać masową publiczność, tym bardziej,
obrazie, współpracy np. z aktorami, zni
że pół roku wcześniej ukazał się bardzo
kała; i to jest szczególnie ważne. Znika
mocny film „Psy 2”, a my pokazaliśmy
ło wyobrażenie kogoś, kto podejmuje się obraz, w którym nie było prawie w ogó
zadania filmowego czy telewizyjnego, wie le przekleństw, właściwie żadnych moc
rząc, że w ciągu dwóch dni zrealizuje no
nych scen, taka wersja light. Film przywego „Matrixa”. Mnie te złudzenia prze ją się nie gorzej niż „Psy 2”. Nazwa fil
szły jeszcze na poziomie studiów w Ło
mu „Młode wilki” zaczęła funkcjonować
dzi, ale w TV dodatkowo utwierdziłem się w różnych dziedzinach życia społeczne
w przekonaniu, ze w tej pracy musi za
istnieć pewne przygotowanie intelektu
alne, duża wiedza na temat warsztatu, a
potem dopiero reszta. Nie odwrotnie, nie
plan, ekipa i zdobywanie ostróg w boju.
Nie można rzucać się na naprawę zegar
ka tylko, dlatego, że nosimy go na ręce.
Jakieś przygotowanie mieć trzeba; przy
najmniej minimalne.

go, na przykład: młode wilki biznesu. To
było sympatyczne.
Niestety, to już przeszłość, a co
obecnie będziemy mogli oglądać pana
autorstwa?

Nadal przymierzam się do „Mechani
zmu”. Wierzę, że uda mi się go w koń
cu zrealizować. Pracuję także nad moż
liwością realizacji dla kina scenariusza
komedii, pt. „Coś tu nie gra” i myślę, że
widz będzie mi dziękował za to dzieło aż
do grobowej deski. W tej branży ciężko
zdobyć fundusze. Jest to zawód, który
wymaga ogromnej cierpliwości i czeka
nia na uśmiech losu. Przygotowuję też do
wydania nową powieść, dreszczowiec pt.
„Złodziej twarzy”.
Hobby, coś, co pan bardzo lubi poza
pracą zawodową?

Nie wiem czy to jest hobby, ale poza pi
saniem i twórczością, lubię dobre jedze
nie. Mało, ale dobre i w dobrej kompanii.
Na szczęście nie udało mi się nadmier
nie przytyć.
Ulubiona kuchnia?

Lubię kuchnię chińską, włoską oraz
polską. Z przyjemnością witam kartofelki
okraszne skwarkami i czerwony barszcz.
A kto gotuje w domu? Żona czy
może pan?

A kto to wie?
Rozmawiali: Krzysztof Jabłoński,
Kryspin Drozdek
Zdjęcia: Kornelia Chwiejczak

Ale obeznanie z językiem jest bar
dzo istotne?

Myślę, że tak. Być może niektórzy się
ze mną nie zgodzą, ale sztuka pisania,
umiejętność myślenia o słowach, kon
strukcji przez pryzmat literatury, ale nie
tylko, bo także literaturoznawstwa, my
ślenia strukturalnego czy psychoana
litycznego, te umiejętności, które wy
chodzą ze słowa dają wymiar myśleniu
dziennikarskiemu, filmowemu, szerzej
mówiąc
antropologiczno-medialnemu.
Bez tego będzie widać szwy na ekranie.
Jest to tym bardziej przykre, jeżeli autor
jakiejś pracy dziennikarskiej nie widzi, że
to, co robi ma owe szwy. To dzieło odpo
wiada na pytanie, co jestem wart w tym
konkretnym momencie. Wartość dzieła,
tylko to decyduje. Więc szykujmy się do
przygotowywania dzieł, a nie magmy czy
olśnień wokół własnego nazwiska. W tym
zawodzie musi być pokora. Jest to trud
ne, ponieważ krytykę przyjmujemy zwy
kle z irytacją.

Dr Jacek Dąbała
Urodził się 22 sierpnia 1959 r. w Warszawie Filologię polską ukończył na KUL w 1983 r., scenopisarstwo w
PWSFT1T w 1989 r. Rozprawę doktorską obronił na UMCS w Lublinie w 1993 r. Od 1989 związany z TVP Lublin,
gdzie prowadzi autorski program, pt. „Co czytać?". Od 2002 r. adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej UMCS. Współscenarzysta filmu „Młode wilki", autor powieści popularnych i książek o charakterze
naukowym. Publikuje m in. w „Pamiętniku Literackim", „Ruchu Literackim", „Więzi", „Odrze", „Kresach", „Tygodniku
Powszechnym", „Twórczości", „Rzeczpospolitej", Akcencie", „Przeglądzie Powszechnym" i „W drodze".
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kierunek w bok: ZP

Zarządzanie
Przedsiębiorstwem
| dostając zadanie napisania czegoś
J^o kierunku, na jaki uczęszczam po
czułem dumę, że mogę przedstawić stu
dentów ZP. Po chwili zastanowienia ogar
nął mnie jednak niepokój - co ja mam tu
umieścić? Nie jest przecież łatwo przepro
wadzić analizę socjologiczną, a już szcze
gólnie osobie, która nigdy nie pisała do
żadnej gazety. A jednak podjąłem rzuco
ną rękawicę.
Zarządzanie Przedsiębiorstwem - czy
to nie brzmi dumnie? Przynajmniej po
winno, bo jest to najstarszy kierunek
na naszej wspaniałej uczelni ;) Dlaczego
więc nie jest najbardziej obleganym kie
runkiem? Może mały lifting nazwy pomo
że? Ja osobiście czuję się zaszczycony sa
mym faktem, że zaczynając Zarządzanie
Przedsiębiorstwem kończę... Zarządzanie
i Marketing. Sam już nie wiem na jakim
kierunku jestem. Miejmy wszak nadzieję,
że nowy profil się utrzyma, bo kształci te
raz przyszłych menadżerów, dla których i
Wy w przyszłości możecie pracować.
Czas na stronę formalną tej cudow
nej specjalności, gdzie grupy są tak ma
ło liczne, że czujemy się jak w rodzinie...
Zarządzanie Przedsiębiorstwem trwa sie
dem semestrów, z czego ostatni jest prze
znaczony na 15-tygodniową praktykę. W
okolicach czwartego semestru wybiera
my specjalizację, na którą chcielibyśmy
uczęszczać w następnym, ostatnim roku.
Do wyboru mamy: marketing i strategie
przedsiębiorstwa, zarządzanie zasobami
ludzkimi, ekonomikę i finanse lub infor
matykę w zarządzaniu. (Tak oto streści
łem Wam informator.)
Po szczęśliwym zaliczeniu wszystkich
przedmiotów i obronieniu pracy stajemy
się szczęśliwymi posiadaczami dyplomu
licencjata. Jednak co dalej? Hmmm...
Studia magisterskie na Politechnice Lu

belskiej? A może inny kierunek? To już
od Waszych predyspozycji (i ocen w in
deksie...) zależy, jaką drogę wybierzecie.
Wspomniałem coś o praktyce? Nie po
ruszę tematu płatnych praktyk, bo nie
rozumiem tego całkowicie! De facto nie
możliwe jest znalezienie pracodawcy, któ
ry przyjmie nas od razu na stanowisko
kierownicze. Trudno. Zostaje nam zado
wolić się faktem, że niektórzy już pro
wadzą własną działalność gospodarczą i
praktyk odbywać nie muszą. Reszcie zo
staje odbycie praktyk w hipermarketach,
ale to skomentuję milczeniem...
Może teraz kilka słów o ludziach z ZP?
Oczywiście, jak na każdym kierunku,
znajdzie się grupa osób, które minęły się
z powołaniem i opłacają studia tylko po
to, żeby nie pojechać przypadkowo z mi
sją do Iraku. Ogólnie mówiąc jednak każ
dy wie, czego chce od życia.
Idąc na ten kierunek, większość kiero
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wała się chęcią założenia i prowadzenia w
przyszłości własnego przedsiębiorstwa, a
przy tym zwiększania przy okazji zasob
ności swojego portfela. Wielu na pewno
się to uda. Jednak nie jesteśmy prymu
sami na tej uczelni. Dlaczego? Kto nie
zna uroków zabaw na dyskotekach czy
przesiadywania w barach niech się wsty
dzi, ponieważ i przyszły menadżer ba
wić się musi. Z tego klimatu imprez bu
dzą nas jednak „kolosy” i egzaminy, gdzie
wiedzą już trzeba się popisać.
Mam nadzieję, że chociaż trochę przy
bliżyłem Wam kierunek, który studiuję.
Pomimo wyraźnych minusów warto stu
diować Zarządzanie Przedsiębiorstwem
na WSPA, gdyż daje to świetne przygo
towanie do założenia i prowadzenia wła
snej działalności. Jednak jeżeli nie zde
cydujecie się na to, powiem Wam jedno
- macie czego żałować!
Wojciech Ścibak, III rok ZP

fotoraport: Otrzęsiny 2004

Niby zwykła studencka impreza: ogłuszająca muzyka, pełno ludzi, parno i duszno...

...gdzie niegdzie szalone, nieokiełznane zwierzęta...

...i równie dzikie dziewczęta.

Zanim jednak wszystko na dobre sie rozkręciło,
Nawet rozbawiony tłum i składający mu pokłony samorząd nikogo nie dziwi.

Personel WSPA też bez zmian. Jak tu ich me lubić?

zaczęły dziać się dziwne rzeczy. ..

No i się wydarzyło! Używanie „taśmy życia’
Podobno nagłe pojawienie się na parkiecie chłopca na .szóstkę" to

w celach innych niż higieniczne, jeszcze

znak, że wkrótce wydarzy się coś nieoczekiwanego...

jakoś przełkniemy...

Ale żeby me wiedzieć, że tych baloników się me dmucha?! To już wstyd.

Na szczęście wszystko wróciło do normy, gdy dawkę
dobrej muzyki zaserwował Robert Leszczyński...

...Kanm Matusewicz podkręcił nastrój mocnym brzmieniem swojego instrumentu...

.. a swoje trzy gorsze dorzuciła Kasia
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Studia
licencjackie
(dzienne lub zaoczne)

ADMINISTRACJA
Administracja gospodarcza
Specjalizacje: A dministracja przedsiębiorczości,
rolnictwem, celna, bankowa, turystyką i ochroną
środowiska, służbą zdrowia

ZAMÓW
BEZPŁATNY
INFORMATOR

BANKOWOŚĆ I FINANSE
Rachunkowość i finanse
Specjalizacje: Bankowość i rynek kapitałowy,
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
Rachunkowość, Finanse publiczne

www.wspa.pl

DZIENNIKARSTWO
I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
POLITOLOGIA
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Specjalizacje: Prowadzenie kampanii politycznych,
Zarządzanie urzędem, Polityka regionalna Unii
Europejskiej, Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej

SOCJOLOGIA

O przyjęciu decyduje
kolejność zgłoszeń.
Przyjęcia
bez egzaminów
wstępnych.

Socjologia organizacji i zarządzania
Specjalizacje: Zarządzanie, Marketing, Promocja,
Praca socjalna

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Międzynarodowa współpraca polityczna
i gospodarcza
Specjalizacje: Rynki Unii Europejskiej, Instytucje Unii
Europejskiej, Kontakty handlowe ze Wschodem

Rekrutacja
na rok akademicki
2005/2006
trwa
od 9 maja 2005 r.
do 31 sierpnia 2005 r.

ZARZĄDZANIE I MARKETING
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Specjalizacje: Marketing i strategia przedsiębiorstwa,
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomika i finanse,
Informatyka w zarządzaniu

INFORMATYKA

Studia
inżynierskie
lub wieczorowe)

Informatyka stosowana
Specjalizacje: Projektowanie i eksploatacja
systemów informatycznych, Sieci komputerowe
i systemy rozproszone, Systemy informatyczne
w administracji i biznesie, Komputerowe
zintegrowane systemy projektowania
i wytwarzania
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