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redakcja

wyspa

N0 to sjestal
Udało się. Pomimo huraga
nów i burz, silnych wstrząsów
sejsmicznych i niewielkiego po
żaru, „wyspa” przetrwała cały
akademicki rok!
Tworzyliśmy ją dla Was w
trudzie i znoju, poświęcając
mnóstwo czasu i energii. Nie
przespane noce, dziesiątki go
dzin przed komputerem, tysią
ce spraw do załatwienia. Co
dzienność. Czarny, mocny na
pój mimowolnie stał się wręcz
narkotykiem, bez którego nie
możemy już normalnie funk
cjonować. Dom, rodzina i uko
chani powoli stawali się tylko
wspomnieniem. Pierwsze obja
wy obłędu.
W czasie pracy nad pismem
nierzadko musieliśmy dokony
wać trudnych wyborów między
nauką, a pracą. I choć efekty
tych wyborów widać w naszych
indeksach, to nie żałujemy pod
jętych decyzji. Dzięki nim, „wy
spa” stała się pismem znanym
i cenionym w środowisku lu
belskich studentów.
Szkoda tylko, że jako stu
denci
dziennikarstwa,
re
dagujący
tak
duże
czaso
pismo, nie mogliśmy liczyć
na wyrozumiałość ze stro
ny większości wykładowców.

W końcu to nie szkoła dzienni
karska, lecz poważna uczelnia
wyższa. Mamy nadzieję, Dro
dzy Wykładowcy, że po waka
cjach poprawicie się choć tro
chę.
Cieszymy się natomiast z
faktu, że możemy na łamach
„wyspy”, poruszać problemy,
które Was interesują, porusza
ją lub bulwersująrjak na przy
kład
kwestia
odpowiedniego
ubioru studenta. Do części z
tych tematów powrócimy jesz
cze w przyszłym roku.
Z pewnością zauważyliście
jak różne były kolejne numery
„wyspy”. Pisaliśmy mniej lub
bardziej udane artykuły, ale
wierzymy, że każdy z Was zna
lazł coś dla siebie.
Chcielibyśmy, żeby numer,
który trzymacie w rękach, choć
na chwilę pozwolił zapomnieć
o trudach sesji. Jeśli nie znajdziecie teraz czasu, by zapo
znać się z jego treścią, się
gnijcie po niego w wakacje, na
przykład na jednej z dzikich
plaż. A gdyby jakiś egzamin się
nie powiódł - oby nie! - zgoń
cie na nas.
Redaktor Naczelny
Krzysztof Jabłoński
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bliska

Życie studenckie byłoby rajem na Ziemi gdyby nie jeden
szczegół. Dopiero co zdaliśmy indeks, a tu gonią nas następne
terminy i wszystko zaczyna się od nowa. Sól studiowania, czyli
sesja, zbliża się nieubłaganie.

N

ikt nie lubi myśleć o rzeczach nie

przyjemnych, dlatego wolimy za
planować sobie wakacje albo zorganizo
wać balangę niż pomyśleć, jak zdać eg
zaminy. Czasem, w przerwie między ko
lejnymi imprezami, zdarzy się nam po
myśleć o nadchodzących egzaminach,
ale przecież jakoś to będzie.
Mimo że pozytywne myślenie to po
łowa sukcesu, lepiej wcześniej zaintere
sować się tą druga połową, niż potem li
czyć na fart. Od tego, kiedy zamknie
my sesję, zależy, czy wyjedziemy do pra
cy za granicę, czy możemy pozwolić so
bie na długie wakacje, czy też musimy
siedzieć w domu i przygotowywać się do
„kampanii wrześniowej”.
Każdy student dobrze wie, że naj
lepiej uczyć się na bieżąco, wtedy ża
den egzamin nie powinien być straszny.
Niestety, niewielu z nas stać na wysiłek
chodzenia na wykłady. Większość woli
samemu zorganizować sobie ten czas,
wiedzę zdobędziemy pod koniec seme
stru przy wydatnej pomocy najbliższe
go punktu xero.
Gorzej, kiedy na roku nie ma ko
goś, kto z determinacją chodzi na
wykłady i ma kompletne notatki.
W takiej sytuacji pozostaje inny sposób:
każdy członek grupy opracowuje jedno
z zagadnień egzaminacyjnych a potem
wszyscy wymieniają się opracowania
mi między sobą. Taki sposób ma jeden
minus: wszyscy studenci mają te sa
me notatki, co może zastanowić co bar
dziej dociekliwych profesorów. Z wła

mulujące umysł do większego wysiłku,
dzięki czemu szybciej przyswaja sobie
wiedzę. Do tradycyjnych należą: kawa,
dzięki której można zarwać kilka godzin
w nocy przed egzaminem; czekolada,
która podobno wspomaga procesy my
ślowe i po zjedzeniu pół tabliczki czło
wiek uczy się szybciej. Bardziej zdespe
rowani sięgają po mocniejsze, nie ko
niecznie zdrowe i bezpieczne środki.
W ostatnim czasie furorę robi Tussipect, preparat na kaszel. Można go ku
pić bez recepty w każdej aptece, w po
staci syropu lub tabletek. Specyfik ten
zawiera niewielkie ilości pseudoefydryny, pochodnej amfetaminy, dzięki cze
mu działa pobudzająco. Według nieofi
cjalnych danych wiadomo, że w czasie
sesji zapotrzebowanie na to lekarstwo
w aptekach sąsiadujących z miastecz
kiem akademickim wzrasta kilkukrot
nie a nie sądzę, żeby sesja wywoływała
masowe przeziębienia u studentów.
Najsilniejszym,
stosowanym
przez
studentów, wspomagaczem jest am
fetamina. Po niej można nauczyć się

snego doświadczenia wiem, że to jeden
z lepszych sposobów, który nie wymaga
zbyt wiele pracy a daje efekty.
Przed każdym egzaminem pojawia się
dylemat: uczyć się czy liczyć na farta.
Jeśli dotyczy to przedmiotu, który nas
interesuje, to nie ma problemu, wiedza
szybko wchodzi do głowy. Gorzej, jeśli
musimy wkuwać coś, co w ogóle nas nie
interesuje. Wtedy robi się człowiekowi
niedobrze już od samego patrzenia na
książki. Czego się jednak nie robi, żeby
tylko mieć długie i udane wakacje.
Wśród studentów z roku na rok co
raz popularniejsze stają się przeróż
ne środki pobudzające organizm i sty
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praktycznie wszystkiego w ciągu jed
nej nocy, ale wiedza ta wyparuje z gło
wy już kilka godzin po egzaminie. Nie
stety wiele osób nie zdaje sobie sprawy
z tego, jakie spustoszenie sieje ona
w organizmie i zachęceni wizją łatwego
i szybkiego opanowania materiału, się
gają po „speeda”.
Dla większości z nas każda kolej
na sesja to droga przez mękę, ale sa
mi się na to zgodziliśmy, wybierając ży
cie studenta. Teraz tylko od nas zależy
czy i jak poradzimy sobie z nadchodzą
cą sesją. Moim zdaniem nie warto się
gać po żadne wspomagacze, na pew
no zdrowsze i pożyteczniejsze dla nas
jest rzetelne uczenie się nawet, jeśli nie
uda się zamknąć sesji w pierwszym ter
minie i marzenia o wyjeżdzie za grani
cę musimy przełożyć na następny rok.
W końcu egzamin można powtarzać
a zdrowia straconego z powodu „spe
eda” i innych specyfików, które podob
no pomagają w nauce, nikt nam już nie
odda.
Damian Banaszkiewicz

z bliska

Sesja na dopalaczu
- Połączenie radosnej mło
dości i dojrzałej odpowiedzial
ności nie jest tak łatwe, jakby
się mogło wydawać. Studia to
czas, kiedy trzeba zdać jeden
z najtrudniejszych egzami
nów w życiu. Nie dać się
wciągnąć w narkotyki - mó
wi Kasia, absolwentka psy
chologii UMCS.
Instytut Psychologii Zdro
wia przebadał polskich stu
dentów pod kątem używania
środków pseudo wspomaga
jących przyswajanie wiedzy.
Dane są alarmujące! Najwię
cej biorących jest w Katowi
cach (6,7%) oraz w Poznaniu
(5,7%). Najmniej zaś w Lubli
nie (1,8%) oraz Łodzi (2,0%).
Warszawa
uplasowała
się
w połowie peletonu. Podat
ni to głównie ci, którzy stu
diują w prywatnych uczel
niach. Tam częściej poja
wiają się dealerzy. Dlaczego?
W społeczeństwie funkcjo
nuje przekonanie, iż ci, któ
rzy kształcą się w prywat
nych szkołach, są w bardzo

dobrej pozycji materialnej.
Nic bardziej błędnego. Kolej
no na liście znajdują się po
litechniki, akademie rolnicze
i uniwersytety. Oporność wo
bec używek przejawiają głów
nie ekonomiści, artyści i le
karze. Według badań, nar
kotyki królują na wydziałach
rolnictwa, mechaniki i zarzą
dzania.
W porównaniu z pozostały
mi żakami amatorzy sztucz
nego wspomagania „inteli
gencji” oglądają więcej te
lewizji oraz pracują zarob
kowo. Mniej uczą się samo
dzielnie, wypoczywają czyn
nie czy udzielają się towarzy
sko. Katarzyna Treger - psy
chiatra - twierdzi, iż potrze
ba samorozwijania się jest
u nich silniej ograniczona
niż u reszty przedstawicie
li braci studenckiej. Sięgają
po amfetaminę, środki psy
chotropowe. Zapominają, że
aby zdać egzamin, muszą za
żyć używkę nie tylko w trak
cie nauki, ale i na kilka go

dzin przed sprawdzianem. Tak zaczyna się błędne ko
ło. Jeden raz, drugi, trzeci i...
Wpadłeś - ze smutkiem wyznaje Marcin, student socjo
logii KUL. - Potem powoli tra
cisz kontrolę nad sobą, swo
im życiem. Wszystko staje się

Czy
warto
wchodzić
w bagno, jakim są narkotyki?
Czy warto gubić siebie? Mo
że lepiej zastosować tradycyj
ną zasadę: zakuwanie partia
mi. Potem nie zostaje nic in
nego, jak tylko zdać i... zapo
mnieć.
Joanna Skrobowska

banalne - dodaje.

Jak orać, żeby zdać?
To pytanie zadają sobie wszyscy studenci, gdy zbli

Sposób drugi: Aragom

Sposób czwarty: Arwena

ża się sesja Zanim znajdziesz odpowiedź, przeczy

Jak na króla przystało, ma kró

Piękna, nieugięta i mądra. Cze

taj, jakie sposoby na sesję mają mieszkańcy Śród-

lewskie maniery. Gładki, przy

góż chcieć więcej? Arwena nie

ziemia.

stojny i elokwentny. Nigdy nie

posiada wiedzy książkowej, ale

posiada wiedzy tak szczegóło

nadrabia braki wiedzą praktycz

wej jak Gandalf, ale nadrabia

ną. Jak każda kobieta wie, że

wszystko,

braki jasnością umysłu. To tak

torebka może pomieścić każdą

egzaminacyj

że typ skory do niesienia pomo

potrzebną ściągę, więc woli mi

ny nie ma dla niego tajem

cy, lecz jego odpowiedzi rzadko

ło spędzić czas, niż kuć po no

nic. Jest to Sposób najtrud

są wyczerpujące. Aragom zda zawsze, może nie w

cach. Arwena jest także sprytna, na egzaminie usią

niejszy do zrealizowania, po

wielkim stylu, ale jednak.

dzie obok Gandalfa i jednym spojrzeniem zawróci

Sposób pierwszy: Gandalf
Gandalf
a

wie

materiał

mu w głowie. A wtedy egzamin staje się tylko for

nieważ Gandalf musi siedzieć
i

najzwyczajniej

w

świecie

Sposób trzeci: Legolas

malnością.

wkuwać na pamięć całe księ

Czapki z głów. Prezencja Lego-

gi. Jednak satysfakcja jest ogromna dla niego, jak

lasa jest tak niebywała, że ocza-

i dla osób, które miały szczęście znaleźć się blisko.

rowuje wszystkich dookoła. Czy

Mały, niepozorny i cichutki. To

Gandalf z natury dobry i uczynny z chęcią pomo

mamy do czynienia ze srogim

typ, który zaszyje się w ostatniej

że wszystkim. Poza sesją można go nie zauważać

wykładowcą, czy z potulnym,

ławie, narzuci na palec pierścień

- jest tylko Gandalfem Szarym - ale w czasie se

to nieistotne. Legolas wyciągnie

i niewidzialny ściągnie wszystko

sji to najbardziej popularna osoba na roku. Sesja

zwoje ściąg, położy na ławie

Jest artystą w swojej dziedzinie

to czas gdy Gandalf Szary zmienia się w Białego

i przepisze wszystko, jak leci, a

i zna milion sposobów, aby nie

i dokonuje heroicznych czynów pozwalając zdać

nikt nawet nie zwróci mu uwagi. Facetom raczej nie

wpaść w oko Sauronowi prze

wielu osobom.

pomoże, ale za to dla płci pięknej jest w stanie zro

chadzającemu się po auli

bić wiele.

Sposób piąty: Frodo

TCH
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praca
Wczasy, a praca. czyN

Studenckie za kasa
podróże
ażdy mądry student wie, że na
uka to nie wszystko. Oprócz wy
siłku intelektualnego liczy się także
praca. Jako że przez całe dziewięć mie

K

sięcy większość żaków przeznacza nad
wyżkę energii na naukę, pozostają tylko
trzy wolne. Te, często poza wypoczyn
kiem, wykorzystuje się do celów zarob
kowych.
Co roku to samo
Wakacje coraz bliżej. I choć sesja wła
śnie się zaczęła, wielu z nas wybiega my
ślami w niedaleką przyszłość. Zaznaczyć
warto, że w przyjemną. Bo czegóż więcej
żak pragnie niż odpoczynku od ciągłego
wysilania mózgu? Przecież przez cały rok
akademicki zobowiązani byliśmy do cho
dzenia na zajęcia. Ponadto - w gestii na
szych troskliwych wykładowców leżało
organizowanie nam wolnego czasu. Już
oni dbali o to, aby uczelniana biblioteka
cieszyła się znacznym powodzeniem. Co
za tym idzie - była jednym z najbardziej
obleganych pomieszczeń WSPA (pomija
jąc barek i palarnię). My jednak - dzielni
pochłaniacze wiedzy - podołaliśmy zada
niu. Możemy delektować się wolnością!
Jakkolwiek tę wolność rozumieć... Dla
części z nas będzie to pełny serwis wy
poczynkowy. A owa grupa zalicza się do
wczasowiczów, którzy nad wszystko ce
nią ładną pogodę, przyjemne plenery i
odpowiednie towarzystwo. Drudzy odpo
czywający to... nazwijmy ich „ludzie pra
cy”. Ambicje owych ograniczają się czę
sto do sezonowej pracy. Głównie fizycz
nej. Celem jest uzyskanie możliwie naj
większego zarobku. Tak żeby było skąd
czerpać na drogie życie biednego stu
denta.
*

Na wczasy żacy
Właśnie teraz. Pogoda nastraja do ży
cia pełnią kolorów. Wielu z nas snuje plany odnośnie nadchodzącego lipca, sierpnia i września. Ci, którzy za
liczają się do wczasowiczów, już wie
dzą, co i gdzie będą porabiać. Jedni wy-

Studencie, pracuj za granicą! Po powrocie pozwolisz sobie jedynie na ulubiony napój Wujka Sama,
porcyjkę przesolonych pierożków z serem i nieco szpanu bez smaku.

biorą górskie wycieczki. Inni natomiast
leżenie plackiem na nadmorskiej pla
ży. Biura podróży zaczęły swoją dzia
łalność promocyjną na początku ma
ja. Jeszcze teraz znajdą się wolne pro
pozycje dla spóźnialskich. To tak zwane
„Last Minutę*.
Jeśli ktoś nie lubi wypełniania cza
su za pośrednictwem kogokolwiek, wi
nien bez wątpienia wykorzystać wła
sną inwencję. A jak wiadomo - student
potrafi. Dużo potrafi! Teraz możemy li
czyć się z tym, że podczas naszych dłu

gich wakacji spotkamy młodych zbiera
jących na bilet powrotny. Tym zazwy
czaj starcza zapału, aby wybrać się sto
pem na drugi koniec Polski. Ale jak już
chcą wrócić do domu, ten sam środek
lokomocji nie wchodzi w grę.
Do pracy rodacy
Nie ma to jak zasuwanie - powiedzą
ludzie czynu. Dla nich wakacje są cza
sem, kiedy można „dorobić”. Wielu wy
jeżdża na obczyznę, aby zgromadzić tro-

praca
chę grosza. Wybierają wielką Amerykę,
malowniczą Irlandię, zamgloną Anglię.
Przeróżne zakątki świata. Często łączą
harówkę z podróżami. Ale nie odpo
czynkiem! Bo o jakim odpoczynku mo
wa, jeśli wykonujesz zadania zlecenio
dawcy przez dwanaście godzin dzien
nie? Wtedy przyjemności czerpane z po
bytu skupiają się jedynie na podziwia
niu widoków.
Dla zagranicznych pracodawców pol
scy studenci stanowią bardzo atrak
cyjną siłę roboczą. I nie piszę tu
o słynnej urodzie narodowej (Polki to
ponoć najpiękniejsze kobiety świata!).
Każdy żak, który przebywał za grani
cą wie, że stresy związane z sesją to
doskonały trening wytrzymałości psy
chicznej. Jako tak zwany fizyczniak
musisz się liczyć z wykorzystywaniem.
Choć ponoć wyjątki potwierdzają re
gułę? Jak na polską mentalność przy
stało, trzeba obrać czarny scenariusz
i przygotować się na najgorsze. Bo prze
cież lepiej jest się miło rozczarować, niż
z płaczem wracać do domu.

Po praco do Unii
- * V.

Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w samym maju do
pracy w Londynie wyjechało blisko 15 tysięcy Polaków.
Osiem tysięcy wróciło rozczarowanych, nie znajdując
zatrudnienia. Mimo tego, MSZ zachęca obywateli do poszu
kiwania zatrudnienia za granicą, lecz zwraca uwagę, by
przed wyjazdem dobrze zapoznali się z wymogami za
granicznych rynków pracy.

Mimo aż siedmioletniego okre
su przejściowego, istnieją sposo
by na zdobycie legalnej pracy.
Albo w ramach dwustronnych
umów polsko-niemieckich al
bo uzyskując zezwolenie na
pobyt i pracę. Zachodni sąsiedzi wciąż potrzebują wy
kwalifikowanych informaty
ków, poszukują też lęka- r
rzy i pielęgniarek. Powo- <
dzeniem cieszą się se
zonowe prace w rol

Przeminęło z wiatrem

nictwie, gastronomii,
hotelarstwie.

Wakacyjne chwile szybko ulatują.
Podobnie jak nieprzyjemności związa
ne z pracą uchodzą w niepamięć. Kie
dy powraca się bowiem po trzech dłu
gich miesiącach, człowiek starszy i bo
gatszy zarówno w doświadczenia, jak i
zasobności portfela, jest pełen zapału
do podjęcia nowych wyzwań. Pojawia
ją się silne postanowienia, związane z
rozpoczęciem nowego roku akademic
kiego. Jednak, póki co, nie warto o nich
pisać. Poczekajmy z tym do październi
ka. Bo ani dla mnie żadna przyjemność
z takiego skrobania, ani dla Ciebie z ta
kiego czytania.
Anna Wojciechowska

Austria
Przez co najmniej 7 lat obcokra

zwolenia na pracę (2 lata ogra

dziane są opiekunki do dzieci i

jowcy będą mogli stanowić tylko

niczeń). Otwarta jest branża bu

pomoce domowe.

8% wszystkich zatrudnionych. W

dowlana i turystyczna.

Portugalia

przypadku prac sezonowych, na
leży samemu znaleźć pracodaw

Dania

cę, głównie przy zbiorach wa

Najbardziej

zawo

Polacy są zatrudniani jako mecha

rzyw i owoców oraz w gastrono

dy to lekarze i pielęgniarki, a tak

nicy, kierowcy lub pracują na budo

mii i hotelarstwie.

że rolnicy, budowlańcy i inżynie

wach i przy zbiorach owoców.

Obowiązują
poszukiwane

wizy

pracownicze.

rowie. Dania zadeklarowała dwu

Hiszpania

Wieka Brytana

letni okres przejściowy.

Do

Liczy się przede wszystkim zna

najbardziej

poszukiwanych

jomość języków. Przydaje się an

Luksemburg

gielski i niemiecki, bo na wybrze

Istnieje

ubiegania

śle i stolarze oraz pielęgniarki.

żu, gdzie najłatwiej znaleźć pra

się o staż w unijnych urzędach.

Poza tym nie trudno o zatrudnie

cę, większość przyjezdnych me

Trzeba mieć od 18 do 30 lat, po

nie w branży rolniczej lub gastro

RADZIMY

mówi po hiszpańsku. Powodze

siadać wykształcenie w danym

nomicznej.

Do wyjazdów w coraz odleglejsze miejsca pcha

niem cieszą się też prace przy

zawodzie

głównie żądza przygody. Ta jest większa niż chęć

zbiorach truskawek czy oliwek.

oraz

zarobienia czy obawa przed najbardziej wyczer

Hiszpanom

Obowiązują 2 lata okresu przej

Brak okresów przejściowych. Po

pującą pracą Podróż za granicę uczy samo

budowlanych,

oraz

ściowego.

szukiwani są psychologowie, le

dzielności. To prawdziwa szkoła życia. Jak zdo

osób do opieki nad chorymi i

Finlandia

karze,

być pracę? Można szukać jej na własną rękę al

starszymi.

Rynek

brakuje

robotników

hydraulików

bo skorzystać ze specjalnie przygotowanych pro

zawodów należą hydraulicy, cie

możliwość

(wraz

z

dyplomami)

doświadczenie

zawodowe.

Iriaifa
budowlańcy,

informatycy

zapo

i pracownicy gastronomii. Liczyć

trzebowanie na konkretne zawo

się trzeba z wysokimi kosztami
utrzymania.

pracy

wyznacza

gramów. Jednak zanim zdecydujesz się na po

Włochy

dy. Pracy można szukać na stro

średnika, dokładnie go sprawdź Zwróć uwagę,

Warunkiem na zatrudnienie ob

nie ministerstwa pracy Finlandii

czy należy do jakichkolwiek orgamzaqi Dowiedz

cokrajowca,

(http://www.mol.fi).

się, kto jest partnerem firmy w miejscu docelo

rąk do pracy. Ograniczenie ma

wym i zonentuj się, czy jest wiarygodny. Wypytaj

obowiązywać do dwóch lat, ale

Holandia

krajowców rynek pracy. Ze wzglę

znajomych, którzy korzystali z pomocy pośredni

już teraz najwięcej Polaków pra

Żeby podjąć oficjalną pracę, już

du na niepokojącą sytuację służ

ka, czy rzeczywiście są zadowoleni z usług Jeśli

cuje przy zbiorach truskawek i

przy wjeżdzie trzeba mieć wizę z

by zdrowia, Szwedzi poszuku

pracy szukasz samodzielnie, dopilnuj, aby praco

winogron.

pozwoleniem na pracę. Dodatko

ją lekarzy, pielęgniarek, rehabili

wo, uzyskanie zatrudnienia jest

tantów i dentystów. Od tego ro

jest brak włoskich

dawca zawarł z Tobą umowę. Jeśli tego nie zro

Szwaja
Najbardziej przyjazny dla obco

bisz, przy wypłacie, stawka za godzinę może bar

Grecja

możliwe, gdy na dane stanowi

ku, Szwecja może przyjąć więk

dzo zmaleć. Łatwiej też będzie powiedzieć, że...

Tylko pracodawca może wystą

sko, nie ma chętnych z krajów

szą liczbę wykwalifikowanych ro

tutaj nie pracujesz.

pić z wnioskiem o wydanie po

.starej" Unii. Do pracy mile wi

botników.
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ŚWIAT
► Agresywne wrony napadły na przedszkole
w rosyjskim Krasnodarze. Ptaki atakowały dzieci i
wychowawczynie. Jedna z opiekunek ma rozbitą
dziobem głowę.

Źródło. Onetpl

Laboratorium XXI wieku
Za dwa lata powstanie w Pol

i koordynator przedsięwzięcia.

sce pierwsze nowoczesne cen

Kilkunastometrowe

Fo-

trza gigantycznego modelu serca i

► Pewien Chińczyk rozwiódł się ze swoją żoną i za

trum naukowe - miejsce, w któ

ucault udowodni, że Ziemia na

sprawdzić, którędy płynie krew i jak

żądał od niej wysokiego odszkodowania, gdyż od

rym każdy będzie mógł zostać

prawdę wiruje Eksploratonum po

pracują zastawki Nieopodal - dla

krył, że... zanim się poznali, przeszła operację pla

odkrywcą

.Ga

zwoli też uwierzyć, że strumień wo

ludzi o mocnych nerwach - wirtual

styczną. Może zazdrość go zdjęła?

zetą

onetpl.

dy może przeciąć stalową płytę. W

Źródło: PAP

-

informuje

Wyborczą"

za

portal

dzie również można wejść do wnę

wahadło

na podróż przez układ pokarmowy..

.Tworzymy przeciwieństwo miejsca,

obszernym

poświęconym

Według pomysłodawców centrum,

gdzie przez szybę ogląda się zaku

człowiekowi każdy będzie mógł zro

największą słabością polskich szkol

► Komisja Europejska uruchomiła interaktywny por

rzone eksponaty’ - tłumaczy Robert

bić sobie cyfrowe zdjęcie, a następ

są marne laboratona Ich zdaniem,

tal młodzieżowy w Internecie. Twórcy portalu wy

Firmhofer z Polskiego Radia BIS,

nie zobaczyć, jak wyglądałby ja

centrum może uzupełnić tę lukę

szukali i opisali w 20 językach Unii Europejskiej

pełnomocnik prezydenta Warszawy

ko przedstawiciel innych ras. Bę

dziale

Źródło: onetpl

ponad 10 tys. stron internetowych, które zawie
rają informacje przydatne młodym ludziom - in
formuje “Rzeczpospolita". "Dzięki portalowi bę

Pojeździć... taczką

dziesz miał dostęp do informacji o kształceniu
w szkole lub na uniwersytecie, o pracy, na

Jesteś moim
Tandemem!

uce języków, a także o kształceniu nieformal

To, że młodzieniec w kolorowym stroju zjeżdża na

nym. Jeśli chcesz studiować w Hiszpanii lub

rolkach po poręczach schodów nikogo me dziwi. To

w

na

samo dotyczy tych, którzy zeskakują na deskorol

Wiesz, co piszczy w modzie na Zachodzie? Wiel

portalu.

ce z kilkumetrowych murków. I chwała im za to. To

ką furorę robią .tandem courses’. To nowa for

dzięki nim w żyłach podnosi się adrenalina, serce

ma nauki języków, polegająca na wzajemnej pomo

drży z (

cy. Kojarzysz już? Nie? To wyjaśniam. Przykłado

Polsce,

ten

tutaj

temat’

-

uzyskasz
zachęcają

informacje
twórcy

Szczegóły na stronie: http://europa.eu.int.
Źródło: Rzeczpospolita

Iniecenia, a i jest na co popatrzeć. Teraz

jednak ewoluqe przybierają bardziej ekstremalną i

wo: znam dobrze angielski i pomagam koledze, któ

KRAJ

widowiskową formę. I nie chodzi tylko o rodzaj akro

ry zna francuski. Spotykamy się na przemian na lek

► W lesie w okolicach Słupska grasuje dzika kro

bacji. Coraz większe uznanie zdobywają d, którzy

cjach angielskiego i francuskiego. Efekt? Podcią

wa. Próbowali ją już złapać leśnicy i rolnicy, a

wartują wykonując skoki i obroty w... taczkach. Na

gnięcie umiejętności lingwistycznych. Skutek ubocz

teraz wzięli się za nią policjanci. Owa dzika

stronie www miłośników nowej zabawy (wheelbar-

ny? Pozyskanie ewentualnego przyszłego partne

krowa ma zwyczaj chowania się między drze

rowfreestyle.com) można znaleźć instruktaż dla po

ra. Kursy tandemowe już trafiły do Polski. Co lepsze

wami i wbiegania znienacka na jezdnię.

czątkujących, amatorskie filmy etc. Osobiśde pro

- zaczynają cieszyć się ogromnym uznaniem. Era-

Źródło: NIE

ponujemy zrobić użytek także z innych budowla

smus Student NetWork i NZS AGH stworzyły na stro

nych narzędzi. Na przykład rusztowania na kółkach

nie www.tc w.pl bazę danych osób, które poszukują

albo betoniarki... Połamania kośd!

.drugiej połówki". Przy dodawaniu swojego wpisu me

► Dwaj mieszkańcy Rzecka postanowili wrócić

JS

do domu autostopem. Niestety, samochody

zapomnij podać poziomu znajomości języka. JS

nie zatrzymywały się. Rzucali się więc pod pę
dzące auta próbując je zatrzymać. Pierwszy z
autostopowiczów miał 3,44 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu, a drugi nie mógł trafić
w ustnik alkomatu.
►

Źródło: NIE

Bieg dla idei
Wyboista i dziurawa nawierzchnia

się do olimpijskiego biegu na 800

mu treningowego o odżywkach nie

cho

zamiast tartanu bieżni. Zniszczo

m podczas Igrzysk w Atenach. Je

wspominając. Pomimo upału jest

Holender

ne i zdewastowane zabudowania

żeli sytuacja polityczna pozwoli, by

zmuszona biegać w dresie, ponie

przebrany za samuraja. Miał nawet dwa sa-

jako

lekkoatletycz

wyjechała ze Strefy Gazy, gdzie

waż religia muzułmańska zabrania

murajskie

nego stadionu. Kibiców nie ma,

mieszka, będzie ona drugą obok

kobietom odkrywać ciało. Lecz to

z pobliskiej wsi i zadzwoniła po policję. Policja go

ale

spojrzenia

17 letniego pływaka Raad Awe-

wszystko jej me zniechęca, każ

przesłuchała i ze zrozumieniem przyjęła, że ho

izraelskich żołnierzy i nieufność

isat z Jerozolimy, reprezentant

dego ranka wyrusza na .niespo

lenderski samuraj szukał w parku narodowym

miejscowych

ką

kojny’ trening. Ogromna siła woli

ukojenia i ciszy. Źródło: prasa lokalna

tego czołgi, wojskowe samocho

czas olimpiady w stolicy Grecji.

i determinacja w osiągnięciu upra

dy i lufy karabinów. Czasem strza

Na przekór losowi i politykom ma

gnionego celu działają na mą mo

ły i eksplozje.

szansę reprezentować barwy kra

bilizująco. Jest to najlepsza i naj

Po
dził

Drawieńskim
samuraj.

A

miecze.

Parku
własawie

Narodowym
młody

Zobaczyła

go

babina

► "Za Różnorodnością. Przeciw Dyskryminacji.’

infrastruktura
są

nieprzychylne

takich

mieszkańców.

warunkach

Do

narodu

Palestyńskiego

pod

Konkurs organizowany przez Unię Europejską

W

młoda

ju, który oficjalnie nie istnieje. Po

szlachetniejsza forma sportu, wy

przeznaczony dla dziennikarzy ze wszystkich

19 letnia Palestyńska biegaczka

siada jedną parę sportowych bu

konywanego me dla komercji, lecz

Krajów Członkowskich Unii. Temat prac ma do

Sanaa Abu Bkheet przygotowuje

tów, brak profesjonalnego progra

dla idei. Źródło: indymedia.org

tyczyć walki z dyskryminacją w miejscach pracy.
W eliminacjach wezmą udział artykuły, które po
między 1 stycznia, a 30 wrżeśnia tego roku, zo
staną opublikowane w prasie lub w mediach pu
blicznych. Jury wyłoni jedną osobę z każdego
państwa, następnie spośród 25 laureatów wybierze trzecg. Prace należy przesyłać do 5 paź
dziernika 2004. Szczegóły: http://www.stop-discrimination.info

Źródło: PAP

OGŁOSZENIE
Redakcja „wyspy" czeka na chętnych do podjęcia współpracy. Jeśli piszesz, fotografu
jesz, rysujesz lub w jakikolwiek inny sposób chciałbyś przyczynić się do rozwoju nasze
go czasopisma - nie wahaj się! Prześlij próbkę swoich możliwości na adres:
redakcja.wyspa@wspa.lublin.pl
lub po prostu zgłoś się do naszego redakcyjnego pokoju (115). Zapraszamy!

-8-

ciekawostki

Świat dziecka
sprzed lat.

MIASTO
► W Lublinie dwaj chuligani wyrwali telefon ko
mórkowy młodej kobiecie. Widziała to inna mło
da pani, która ruszyła w pościg za przestępca
mi. Dorwała jednego, obaliła na ziemię i pocze
kała na policjantów. A gdzie byli panowie?
Źródło: NIE

Wózki dziecięce, kołyski, buciki,

Jerzy

stroje oraz stare fotografie i za

Splitt,

bawki pokazano na otwartej w

któremu

belski Festiwal -Nauki. To wielkie wydarzenie,

Pałacu Lipskich w Lewkowie wy

podlega pla

w formie weekendowego festynu dla mieszkań

stawie .Dawny świat dziecka -

cówka w Lew-

ców miasta i odbywających się w czasie tygo

Wielkopolska pod pruskim za

kowie.

borem*.

Na kilkudziesię

bek naukowy lubelskich uczelni. Jak informu

Każdego roku 3-Maja czczo

ciu fotografiach można

je koordynator festiwalu dr Dobrosław Bagiń

ny jest w Lewkowie otwarciem

obejrzeć dawną modę dzie

ski z UMCS, na widzów czekają wystawy, pa

ekspozyqi, ukazujących przede

cięcą, czy skromne stroje dziew

nele i happeningi, szansa podglądania nauki

wszystkim patnotyzm ziemiań-

cząt z ówczesnych pensji. Są tak

stępy dzieci: koncert zespołu mu

od kuchni. Deklarację o powołaniu Lubelskiego

stwa .Ta wystawa opowiada o

że pamiątki z chrztu z lat 1914

zyki dawnej .Semibrevis" oraz in

Festiwalu Nauki podpisali 21 maja rektorzy lu

dzieciach ziemian i mieszczan.

-1917, książki dla dzieci i cza-

scenizacja pt. .XIX - wieczna pen-

belskich uczelni i placówek naukowych.

Do tej pory brakowało tego typu

sopisma, m in. .Przyjaciel dziec

sja dla dziewcząt".

ekspozyqi* - powiedział dyrektor

ka* z 1913 r.

Ekspozycję można oglądać do

Muzeum Okręgowego w Kaliszu,

Otwarcie wystawy poprzedziły wy-

końca czerwca. Źródło: PAP

► W dniach 18-24 września b.r. odbędzie się Lu

9

dnia pokazów dla szkół, ma propagować doro

► Władze UMCS chcą zwiększyć liczbę godzin,
które wykładowcy mieliby obowiązkowo prze
pracować na uczelni. Jak powiedział w Radiu
Puls rektor Uniwersytetu, prof. Marian Hara

Do sadu
za czesne

Moda na pana
z wąsikiem

simiuk - .Ma to związek z tym, że coraz wię

Były student zmierzy się w sądzie

Pan z melonikiem powraca. Charles Chaplin, bo o nim mowa, to czte

kładowca UMCS pracuje też w innej szko

z rektorem Uniwersytetu Warszaw

rokrotnie żonaty czołowy reprezentant komedii slapstickowej opartej

le wyższej.

skiego. Zakwestionował legalność i

przede wszystkim na gagach. Jako jeden z pierwszych wprowadzał

wysokość opłat za zajęcia. Jeśli wy

do filmów nędzę, głód, bezrobocie, zagrożenie wojną. Produkcje z je

gra. to uczelnie mogą czekać po

go personą coraz częściej goszczą na festiwalach. I tych organizowa

► Z początkiem czerwca ruszyła nowa strona

nych z wielką pompą, jak i skromniejszych. Dlaczego? Bo przyjmowa

wspa.pl. Poza nową szatą graficzną, jest bar

Rektora Uniwersytetu pozwał do są

ne są bardzo ciepło przez publiczność. I właśnie dzięki temu pojawi

dziej dynamiczna i zapewnia większą interak

du Ogólnopolski Akademicki Zwią

ła się mistrzowska kolekcja filmów na DVD i VHS. Wydano już 18 ty

cję z użytkownikiem. Nowością jest Wirtualny

zek Zawodowy, który ujął się za by

tułów tego reżysera. Wśród nich między innymi .Dyktator"... Oczywi

Dziekanat, gdzie można podejrzeć swoje oce

łym studentem Tomaszem Wilan-

ście w kolorze. Dzieło to jest krytyką hitleryzmu. Nakręcił go brat Cha-

ny (to się rodzice ucieszą!), przejrzeć plany za

dem. Pan Tomasz (40 lat) kilka lat

lipna. Klisze odnaleziono niedawno w kufrze z pamiątkami. Leżały tam

jęć i ogłoszenia z tablic, które mijamy co dzień

temu studiował na pierwszym ro

prawdopodobnie przez kilkadziesiąt lat. Zobaczyć można także .Mon-

obojętnie. Niestety, bez zmian pozostaje kata

ku prawa w systemie wieczorowym.

sieur Verdoux". W realizacji z 1947 roku Chaplin odszedł od wizerun

log biblioteczny.

Jednak me powiodło mu się na eg

ku małego włóczęgi w meloniku. Zagrał główna rolę w filmie obficie wy

zaminach i został skreślony z listy.

posażonym w dialogi. Sama produkcja to okrutna satyra na społeczeń

Teraz chce odzyskać pieniądze za

stwo burżuazyjne. Ciekawe, czy wróci też moda na meloniki i laseczki...

ważne tarapaty finansowe.

cej pracowników dydaktycznych jest zatrudnio
nych równocześnie na kilku uczelniach, przez
co mogą cierpieć studenci ich uczelni macie
rzystej." Szacuje się, że obecnie co drugi wy

pierwszy semestr (3,3 tys. zł), bo

Źródło: onet.pl

UCZELNIA

► Trwa rekrutacja na rok akademicki 2004/2005!
Dokumenty można składać do końca sierpnia
w pok. 301. Najnowszy informator WSPA

uważa, że opłaty były za wysokie.

dostępny jest na stronie internetowej

- Podstawą ich ustalania powinien

www.wspa.pl.

być plan kosztów.
A uniwersytet takiego nie ma, więc

Kosmiczny seks

► Kamera internetowa, USB easy Disk i Logitech
Optical Mouse, to nagrody w konkursie dla stu

pieniądze mu się nie należą - uwa
ża Wiland.

Ambitne plany długotrwałych lotów kosmicznych stawiają NASA

dentów 3-go roku specjalności .Informatyka

Uniwersytet uznał pozew za bezza

przed pytaniem jak zaspokoić naturalne popędy fizyczne człowie

stosowana’, na najlepszą aplikację wykonywa

sadny, bo Wiland - podobnie jak in

ka. Na zorganizowanym przez British Interplanetary Society sym

ną w ramach zajęć .Projekt systemu informa

ni studenci - żadnej umowy z nim

pozjum pod tytułem .Humań Futurę and Space" (przyszłość czło

tycznego*. Prace należy złożyć do 18 czerwca

me podpisywał Porównywanie sta

wieka a przestrzeń kosmiczna) dr Rachel Armstrong ujawniła, że

w pokoju 315. Szczegółowy regulamin na stro

wek z innymi uczelniami uważa zaś

amerykańska Agencja Kosmiczna NASA przewidują chemiczną

nie www.wspa.pl

za bezcelowe, bo uniwersytet jest

.sterylizację"

najlepszy

(takich jak chociażby planowany ostatnio trzyletni lot na Marsa).

► Uruchomiono serwis internetowy Biura Karier

Obecnie za wieczorowe studia pra

Agencja oczywiście wszystkiego się wyparła, ale po skandalu, jaki

i Współpracy z Zagranicą WSPA. W serwisie

wa płaci się tu za rok 7 tys. zł, za

wywołał w USA nagi cyc Janet Jackson me ma się, co dziwić. Naj

studenci i absolwenci WSPA mogą sprawdzić

zaoczne - 4 tys.

lepsza metoda to zakopać głowę w piasek, ale przyznam szcze

aktualne oferty pracy Biura Karier oraz zareje

Sprawa trafiła już na wokandę sądu

rze, że ja osobiście nie chciałbym zostać wysterylizowany nawet

strować się w bazie osób poszukujących pracy

okręgowego, ale ze względów for

na krótki okres. Kto jednak powiedział, że życie kosmonauty jest

(stałej, czasowej) lub praktyk. Szczegóły: http:

malnych trzeba było ją odroczyć.

usłane różami?

//biurokarier. wspa.pl

uczestników

długoterminowych

lotów

kosmicznych

Źródło: Onet.pl

Źródło: gazeta.pl
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Jak sprzedać
szkołę?
Rozmowa z dr. Adamem Włodarczykiem

ysiące młodych Polaków, z Rena
tą Beger na czele, zdało niedaw
no jeden z najważniejszych egzaminów

T

w swoim życiu - maturę. Teraz nadszedł
czas podjęcia bardzo istotnej decyzji:
co i gdzie studiować. Wybór szkół i kie
runków jest ogromny. Uczelnie muszą
wręcz walczyć o przyszłych studentów.
O chwytach marketingowych, jakie sto
sują szkoły wyższe, aby przyciągnąć abi
turientów, opowiada specjalista ds. mar
ketingu - dr Adam Włodarczyk.
Co jest najważniejsze w kreowaniu
wizerunku szkoły wyższej?
Przede wszystkim powinno się ono
opierać na ludziach, którzy tą szkołę
skończyli i dobrze o niej mówią - na tzw.
„adwokatach”. Do tej grupy należą także
obecni studenci. Jest to budowanie wize
runku na opiniach ludzi, którzy faktycz
nie mieli do czynienia z daną placówką i
są z niej zadowoleni. Druga kwestia do
tyczy tego, czy o szkole się dobrze pisze,
mówi. Czy jest ona przedstawiana np.
w mediach w sposób spójny, poważny
i wiarygodny. Pełny program kreowania
tożsamości organizacji obejmuje system
identyfikacji wizualnej (pozwalający na
szybkie odróżnienie jej od konkurencji),
publiczną prezentację szkoły i jej oferty
oraz system zachowań, obejmujący kul
turę organizacyjną szkoły oraz schematy
zachowań pracowników.
A czy nie powinna być przedstawia

kając wyraźnego mówienia o swoich sła
bościach. Jeśli chodzi o szkołę, to jej wi
zerunek mogą tworzyć np. elementy wi
doczne na zewnątrz, budujące jej tożsa
mość wizualną. WSPA buduje go cho
ciażby przez obiekt. W każdej placówce
oświatowej bardzo ważne jest to, kto w
niej uczy i jak proces dydaktyczny prze
biega. To też można w odpowiedni spo
sób wyeksponować. Mogą to być bowiem
ludzie z tzw. „świecznika” polityki, go
spodarki czy mediów, bądź też stawia
się raczej na przygotowanie merytorycz
ne i dydaktyczne wykładowców, wysoki
poziom oraz efektywność kształcenia.
Powiedział pan o tym, co szkoła
powinna pokazać. Czy jest coś, czego
nie powinna eksponować?
Ukrywać nie powinno się niczego! Ale
jeśli nie mówi się wszystkiego, albo wy
jaśnia niejasno i nie do końca okoliczno
ści, np. w jakich będzie przebiegała na

uka, to i tak w końcu kiedyś to wyjdzie
na jaw. Tracimy wtedy bardzo ważny ele
ment, zaufanie i nie możemy liczyć na
„adwokatów”.
Ale budowanie wizerunku uczelni
tylko w oparciu o ich opowieści jest
nierealne. Przecież na co dzień ma
my do czynienia głównie z masą re
klam w prasie, radiu czy Internecie.
Działalność promocyjna każdej orga
nizacji, także szkoły, ma dwa wymiary.
Po pierwsze jest to zadanie czysto infor
macyjne, przypominające o jej istnieniu
i ofercie. Po drugie dopiero - ma na celu
przekazanie informacji, która będzie po
twierdzała pozycję i jakość uczelni. Bę
dzie zachęcała do tego, żebyśmy skorzy
stali z jej usług. Zbyt intensywna promo
cja może z kolei wywoływać efekty nega
tywne. Można np. dojść do wniosku, że
skoro szkoła bardzo intensywnie się pro
muje, to oznacza, że ma mały nabór.

przedstawić swoim „klientom” tak, żeby
efekt jej działań był jak najlepszy.
Czyli może coś ukryć...
Niekoniecznie ukryć. Powiedzmy ra
czej, że nie o wszystkim chciałaby po
wiedzieć. Ale to jest naturalne. Każdy z
nas również tworzy swój wizerunek uni

rx Arrniwum //SPA

na zarówno dobra, jak
i zła strona uczelni?
W pewnym sensie mamy tu do czynie
nia z dwoma punktami widzenia, gru
pami interesów: szkoły-i potencjalnych
studentów. Każda organizacja chce się

Targi edukacyjne są jednym z najlepszych sposobów promocji uczelni.
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Czy nie jest tak przypadkiem z
WSPA? Reklamy naszej szkoły są do
słownie wszędzie. Niektórych to może
drażnić...
Wydaje mi się, że nie można uciec od
tego, co się dzieje na rynku. Szkół Wyż
szych mamy dziś bardzo wiele. Trudno po
wiedzieć, czy innymi nośnikami informa
cji zdołalibyśmy się przebić. Warto zwró
cić uwagę, że nawet media stworzyły pew
ne możliwości po to, by Uczelnie mogły się
reklamować (np. tematyczne dodatki). Do
chodzi więc do swoistego dylematu. Z jed
nej strony powinno się dbać o powagę or
ganizacji, czyli unikać nośników o słabym
wizerunku, nie promować się zbyt nachal
nie itd. Z drugiej jednak strony, jest takie
powiedzenie, że kto nie wszedł na boisko,
ten nie gra... Trzeba więc to odpowiednio
wyważyć, zoptymalizować. W przypadku
WSPA bardzo cenne jest to, że jej promo
cja jest utrzymana w pewnym stylu, który
towarzyszy jej przez cały czas, jest spójna i
konsekwentna.
Trzeba więc wyrobić sobie odpo-wiednią pozycję na rynku.
Tak. Poza tym, każdy rynek musi doro
snąć do pewnych rozwiązań. Rynek usług
edukacyjnych na poziomie wyższym jest
na etapie początkowej selekcji. Zostanie w
przyszłości kilka szkół poważnych, stawia
jących na długoterminowy rozwój, a nie na
szybkie penetrowanie rynku i konsumowa
nie generowanych zysków.
Czy do tej gry powinny też wejść
uczelnie publiczne?
Oczywiście! One już to robią, szczegól
nie, jeśli chodzi o studia zaoczne i pody
plomowe. Jest im łatwiej, bo startują z in
nej pozycji.
Gdyby miał pan wypromować jakąś
nowopowstałą w Lublinie szkołę, od cze
go by pan zaczął?
Przede wszystkim należałoby założyć, że
będzie się jej wizerunek budowało w długiej
perspektywie. Ta szkoła dopiero w przyszło
ści realizowałaby zakładane cele i osiągnę
ła odpowiednią pozycję na rynku. Z drugiej
strony, jeżeli to miałaby być placówka nie
publiczna, to musiałaby się utrzymywać ze
środków, które zdobędzie. Trzeba by, więc
szukać możliwości zachęcenia pierwszej
„tury” studentów do podjęcia nauki wła
śnie w niej.
W jaki sposób?
To jest kwestia uruchomienia atrakcyj
nych kierunków studiów, zatrudnienia do
skonałej kadry, zbudowania odpowiedniej
bazy, no i oczywiście znalezienia efektyw
nych nośników informacji, przy pomocy,
których dotarłbym do przyszłych jej stu
dentów. Na pewno należałoby zastosować
szeroką paletę środków promocji, w sposób
niezwykle kreatywny, głównie tych budują
cych reputację szkoły.
Rozmawiali: Joanna Skrobowska,
Miłosz Bednarczyk

Lewe wpisy
adeszła sesja... Wiemy, wie
my nam też jest przykro, jed
nak chcielibyśmy Was, drodzy towa
rzysze niedoli, uczulić na bardzo waż
ną kwestię. Przestrzec przed czymś,
co może mieć dla Was przykre kon
sekwencje. Mamy na myśli fałszowa
nie wpisów w indeksach, co się w na
szej zacnej uczelni zdarza. Już kilka
osób bawiło się w kopiowanie... Ro
zumiemy, że nie macie czasu biegać
za wykładowcami po ich autografy,

kiedy tyle nauki, kolokwia, egzami
ny, itd. Głowa boli. „Nikt nie zauwa
ży jak podrobimy mały podpisik” - myślicie. I tu leży pies pogrzebany!!! Panie
w dziekanacie znają dokładnie każ
dy podpis. Jeśli mają jakieś wątpliwo
ści, co do jego prawdziwości konsul
tują je z wykładowcą. Krótko mówiąc,
takie numery nie przejdą. Jeśli mimo
wszystko, będziecie próbowali sobie
w ten sposób ułatwić życie, konse
kwencje tego czynu będą ogromne! TJ

Dr hab. Stanisław Skowron - Prorektor WSPA
Jakie skutki grożą

włącznie Zależy to od skali i charakteru winy. Waż

studentowi za podro

ny też jest stosunek studenta do popełnionego czy

bienie wpisu

nu. Otóż, gdy przyznaje się i wyraża skruchę, traktu

w indeksie?

jemy to jako pewną życiową lekcję, której nie powtó

Konsekwenęe są przy

rzy. Natomiast gdy z jego strony jest aroganckie za

kre dla studenta. Powo

chowanie i brak przyznania się do winy, kara jest na

ływana jest komisja dys

pewno większa.

cyplinarna, która roz

Co pan, jako Prorektor radzi studentom, by za

strzyga takie przypad

pobiec podobnym problemom?

ki. Występek studenta

Przede wszystkim należy dbać o swoje spra

podlega dochodzeniu,

wy,

utrzymywać

wewnętrzną

dyscyplinę.

Do

oceniana jest jego skala i wyznaczane kary.

brze się umawiać z wykładowcami odnośnie ter

Jakie to kary?

minów dokonywania wpisów i ich przestrzegać.

Mogą one być bardzo różne, od wpisania nagany

Należy stosować się do obowiązujących proce

do akt po skreślenie z listy studentów naszej uczelni

dur i zasad.

Nowe oblicza inteligencji?
auważyliście może, że na terenie
uczelni pojawiły się jakiś czas

Z

temu złośliwe siły, które psują różne
rzeczy, zapychają toalety papierem i
kradną suszarki z łazienek? O tym już
informowaliśmy. Ostatnio owe stwory
wymyśliły nową zabawę.
Próbowaliście kiedyś wypić posolo
ną herbatę lub kawę? Lubicie ruskie
pierogi z cukrem?
Oczywiście mówię

o

barku.

Nie

wiem, co ktoś chce osiągnąć, dodając
soli do miseczek z cukrem, albo cukru
do solniczek. Zrozumiałabym pierw
szego kwietnia. Albo chociaż gdy
by ów ktoś siedział cały czas w bar
ku i czyhał na ofiary własnej pomysło
wości. Ale nie! Nikt nie wybucha gło
śnym śmiechem, ani też nikt nie chi
chocze w rękaw.
Piszę o tym dlatego, że znowu mnie
to spotkało. Zamawiam kawę. Siadam

je pytanie przewodnie całej afery: po
co ktoś to robi? Hm, ja nie wiem. Mo
że mi powiecie?
Zakładam, że może chodzić o dzia
łalność wywrotową. Ktoś się kiedyś
zdenerwuje, nakrzyczy na obsługę
barku i się zrobi z tego większa chryja.
A może chodzi o działanie edukacyjne
i prozdrowotne? Kawa jest szkodliwa,
to wiadomo. Jak się ją posoli, to się
nie da wypić, więc taki kawosz będzie
zdrowszy. Tylko wtedy po co cukier w
solniczce? Żeby zupa nie była za sło
na? A może pierogi są za tłuste?
W każdym razie żarty na pozio
mie szkoły podstawowej przestały być
śmieszne dla normalnych ludzi po
skończeniu 15 roku życia. Dla kogoś
jednak nadal są zabawne. Rodzice tak
nauczyli i inaczej nie umie? A może po
prostu powstaje nowa odmiana inteli
gencji?

przy stoliku. Słodzę i... No tak, znowu
słona kawka! Jakoś nie gustuję w ta

Cynamon zamiast pieprzu? Sztućce z

kich smakach, więc wędruję poinfor

plasteliny? Czekam z niecierpliwością.

mować

Lubię opisywać różne zboczenia.

o dowcipnej

zawartości

kierniczki. Pani ręce opadają i zada-
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Zastanawia mnie, co będzie dalej.

Anna Butryn

wysp

Piękna. inteligentna i niebezpieczna Dziewczyna,
której mógłby bać sie każdy facet. Jaka jest na co dzień?

ambitna Mistrzyni
Rozmowa z Joanną Lipą, Indywidualną Mistrzynią Świata Seniorów w wadze
do 63 kg, studentką trzeciego roku Socjoligii Organizacji i Zarządzania WSPA:

Przegrałaś w finale Mistrzostw Pol
ski. Jak się z tym czujesz?

śniej, zanim stałam się jego posiadacz
ką, nie miałam wiele do stracenia. Ła

Nie jestem zadowolona z siebie, nie
wykonałam planu, jaki sobie założy
łam. Ta walka nie była taką, jaką chciałam ją widzieć. Wiem, że moje możliwości
są znacznie większe! Oprawa mistrzostw

twiej jest walczyć z pozycji niższego stop
niem. Teraz każdy chce się ze mną zmie
rzyć, zgodnie z zasadą „bij mistrza”. Ta
cy przeciwnicy niczym nie ryzykują. Ja
mam do stracenia tytuł, który łatwiej
zdobyć niż obronić.
Zawodniczka, z którą przegrałaś fi
nał, już od jakiegoś czasu „przeszka
dza” Ci na macie, przegrałaś z nią po
raz kolejny, dlaczego?

była naprawdę efektowna, na trybunach
siedziało dużo znajomych, moja osoba na
plakacie spowodowała, że stałam się roz
poznawalna. To wszystko sprawiło, że nie
mogłam się skoncentrować wyłącznie na
walce, skupić na swojej przeciwniczce. To
przeszkadzało.
Chcesz powiedzieć, że jako mistrzy
ni - gwiazda, walczy się gorzej?
Zdecydowanie tak! Można powiedzieć,
że tytuł mistrza ciąży na plecach. Wcze

Przeszkadza mi od roku. Wcześniej
była w niższej kategorii wagowej, ale te
raz zmieniła ją na wyższą, w której ja je
stem. Wcześniej nie miałam okazji z nią
walczyć na zawodach. Jesteśmy razem
w reprezentacji narodowej, bardzo długo

W dniach do 29 do 30 maja 2004 roku odbyły
się w Lublinie Mistrzostwa Polski Seniorów
w Taekwon-do.
Program zawodów oprócz części oficjalnych

się znamy i nie mamy do siebie żadnych
pretensji, bo przecież sport jest sportem,
a mata matą. Ona preferuje męski styl,
twardo i ciężko się z nią walczy. W tym
roku naprawdę ma swoje „pięć minut”,
rewelacyjny sezon, ale... ja jeszcze ją po
konam.
W jednej z walk kwalifikacyjnych
rozbiłaś nos rywalce, potem płakałaś.
Dlaczego?
To emocje. Nie chciałam jej zrobić
krzywdy, to stało się przez przypadek.
Zalała ją krew i po prostu zrobiło mi
się przykro. Naprawdę nie chciałam. Ta
dziewczyna ma niebieski pas, a walcząc
ze słabszym przeciwnikiem, trzeba mieć
swoją klasę. Jeśli widzisz, że rywal boi
się walczyć, bijesz tak, by wygrać bez nie
potrzebnych ciosów. Jednak w elimina
cjach walczyłam tak, jak sobie to założy
łam. Obie walki wygrałam zdecydowanie.
Pewnie miałaś okazję wypróbować
taekwon-do na ulicy?
Unikam takich sytuacji, w których mo
głabym wykazać się tymi umiejętnościa
mi...
A skąd u dziewczyny tak nie co
dzienne hobby?

zawierał min: konkurenqe w układach formal
nych kobiet i mężczyzn, walki indywidualne,
walki drużynowe kobiet i mężczyzn, oraz kon
kurencje w technikach specjalnych i testach si
ły. Ponadto w części finałowej Grzegorz Poja-

Już od małego interesowałam się spor
tem, próbując sił w różnych dyscypli
nach, od pływania, po siatkówkę. Zain
teresowanie sztukami walki zaczęło się
od filmów akcji, które lubiłam oglądać
w dzieciństwie. Na początku próbowa
łam wszystkich po trochu, ale gdy zoba
czyłam taekwondo, spodobało mi się tak
bardzo, że zostało do dziś.
Jak najbliżsi traktują twoją pasję?
Bardzo mi pomagają. Tata jest nauczy
cielem wychowania fizycznego więc mam
duże wsparcie z jego strony. Mama tak
że akceptuje moją pasję, ale gdy po raz
pierwszy zobaczyła nagranie wideo z mo
im udziałem, „załamała ręce”... Teraz
przychodzi na zawody zobaczyć jak mi
idzie i trzyma za mnie kciuki. Cała rodzi
na dzielnie mi dopinguje.
Rozmawiał: Krzysztof Jabłoński
Zdjęcia: Kornelia Chwiejczak

sek z Miejskiego Klubu Sportowego Taekwondo Bystrzyca Kłodzka, pobił rekord Polski w
technice Dwimyo Nopi Chagi, wynoszący do
tychczas 280 cm. Nowy wynik to 285 cm.
Lubelski Sportowy Klub Taekwon-do zajął dru
gie miejsce w klasyfikacji medalowej. Joan
na Lipa, aktualna Indywidualna Mistrzyni Świa
ta Seniorów w kategorii do 63kg, z LSKT, stu
dentka WSPA, zdobyła tytuł wice mistrzowski
w wadze do 63 kg. Ulegając w finale Joannie
Paprockiej z Ludowego Klubu Sportowego Lo
tos Jabłonna, uznanej za najlepszą zawodnicz
kę turnieju. Miano najlepszego zawodnika zdo
był Mariusz Wałach z MKS Lewart Lubartów.
Organizatorzy (Lubelski Sportowy Klub Ta
ekwon-do, Polski Związek Taekwon-do, Urząd
Marszałkowski, Urząd Miasta Lublina) uważają
zawody za udane.
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Śmierdzący problem
Lublinie właściciele psów po
winni sprzątać nieczystości po
swoich pupilach. Mimo, że odpowied
nie zarządzenie Rady Miasta obowią
zuje od roku, nikt nie bierze go na po
ważnie.
Nie ma jednolitego przepisu regu
lującego ten problem w całym kra
ju. Każdy samorząd wydaje sam od
powiednie zarządzenia. Uchwała Ra
dy Miasta Lublina z dnia 26 czerw
ca 2003 roku zobowiązuje właścicie
li zwierząt domowych do sprzą
tania nieczystości po swoich pu
pilach. Mimo że za niestosowanie
się do przepisu grozi do 500 zł
grzywny, nikt go nie przestrze
ga. W tym roku straż miejska,
która jest upoważniona do eg
zekwowania tego przepisu, nałożyła
na właścicieli psów kilka kar, złożyła
też kilka wniosków do sądu grodzkie
go. Jak mówi rzecznik prasowy stra

V

ży miejskiej w Lublinie, Robert Gogo
la, funkcjonariusze starają się przede
wszystkim upominać i pouczać właści
cieli psów o ich obowiązkach a nie ka
rać. Jego zdaniem przepis jest dobry,
największym problemem jest mental
ność ludzi, którzy nie poczuwają się do
sprzątania po swoim pupilu ani do wy
prowadzania go na smyczy i w kagań
cu.
Damian Banaszkiewicz

Historie murkiem stojące
asz ochotę na do
brą książkę. Dosta
łeś cynk o świetnej płycie.
Idziesz więc do biblioteki,
a tam pozycji brak. Wpa
dasz do księgami i wy
chodzisz jeszcze szyb
ciej, bo właśnie skoczy
ło ci ciśnienie na widok
ceny. Sklep muzyczny?
Opuszczasz na czwora
ka, bo koszt płyty ściął

M

za banałami i konwenansami. Tak zwvw
czaj nie i po ludzku przez chwile być tyl
ko sobą.
I wcale nie jesteś sam. Obok Cie
bie każdy robi dokładnie to samo. Serca
chronione szwajcarskimi alarmami wcze
snego ostrzegania, do perfekcji opano
wana gra aktorska... A wszystko to sta
ło się już częścią codzienności; kamufla
żem, którego trudno się pozbyć. Może tyl
ko denerwujesz się, że nikogo nie intere
suje, kim naprawdę jesteś, co myślisz, co

murku. Jest w czym prze
bierać. - Studenci szu

nusz. I znajdują. - W ze
szłym roku, przed Sylwe

dobrze wiesz, że aby do czegoś dojść, nie
można być po prostu sobą, że trzeba być
Kimś. I nie zauważasz, że Ty tym Kimś
już jesteś, bo nie ma na świecie drugiej
takiej osoby, jak Ty. Bo jesteś niepowta
rzalny i jedyny w swoim rodzaju. Więc
zakładasz skórę, albo różową spódnicz

wytrzymać w skórze, która nie jest Two
ja. Mimo, że taki światowy i na poziomie,
czasem chciałbyś przestać chować się

wsze ze stosem książek i
pokaźną kolekcją płyt wi
nylowych, rozłożonymi na

and roiła. - mówi pan Ja

C

dzisz maskę.
Czasem tylko uciekasz, bo nie możesz

typu handlem zajmuje się
od roku. W Lublinie spo
tkać go można zazwyczaj
na Placu Zamkowym, za

zyki, niektórzy szuka
ją metalu, czasem rock

hcę zoba
czyć, jak
wyglądasz. Ja
ką masz twarz.
Ale nie chcę oglą
dać maski, któ
rą nosisz. Wiem.
Maska zapew
nia Ci ochronę.
Bo przecież je
śli się nie zasło
nisz, ktoś może
uderzyć Cię tam,
gdzie boli najbar
dziej. Ukrywasz słabe punkty. Śmiejesz
się głośno, a plączesz cicho, kiedy nikt
nie słyszy. Jesteś cool. Na luzie. Nie masz
problemów, żadnych słabych stron. Kło
poty nie istnieją, a nawet jeśli, to przecież
wszystko można zbagatelizować. W tele
wizji widzisz polityków i wielkie gwiazdy, i

kę, albo kupujesz zajebisty łańcuch na
klucze albo smycz na komórkę, i już nikt
Ci nie podskoczy. Zdobywasz nowe do
świadczenia i pniesz się do góry, i coraz
bardziej zapominasz, kim jesteś, bo w lu
strze zamiast twarzy już nawet sam wi

cię z nóg.
Co dalej? No właśnie.
Z pomocą przychodzą
uliczni sprzedawcy - ta
cy, jak pan Janusz. Tego

kają starej, polskiej mu

Maski

czujesz...
Zdejmij maskę chociaż na chwilę. Po

szej płyty. - mówi Mar
ta, studentka UMCS W antykwariatach nie by

są tańsze co najmniej
o jedną czwartą. - Tutaj
cały czas jest zniżka, bo

ło. Znalazłam dopiero tu
taj, w dodatku za grosze.

tutaj jest taki flea mar
ket (pchli targ - przyp.

Może zobaczysz inne, nieosłonięte twa
rze. Innych ludzi, którym też jest niewy

praw

red.] - mówi pan Ja

godnie w świecie tego, co wypada, a co

książ

nusz.

nie. Spróbuj.

Że

taniej,
Te

to

strem, specjalnie na im

da.

same

prezę, szukałam analoga

ki, które można dostać

„Lady Pank”, ich pierw

w księgarni, „na murku”

rozmawiaj zamiast gadać. Odsłoń twarz.
Nie bój się, tylko ten jeden, jedyny raz.

Anna Butryn

No to jak? Gdzie jutro
na zakupy? krysp
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0 tym jak było, choc zapowiadano inaczej

Szczyt absurdu
W powietrzu czuć napięcie. Niemal całe śródmieście pozabijane dechami, blachą
i czym tam się jeszcze dało. Ulice na wpół wyludniały. Wszędzie policja. To nie
przygotowania do wojny. To obraz Warszawy w dniach Europejskiego Forum
Gospodarczego, zorganizowanego w dniach 28 - 30 kwietnia 2004 r.

Krajobraz

cji. Zupełnie inaczej było, jeżeli chodzi
o alterglobalistów. Wśród nich panowała

Powybijane szyby, zdewastowane lo
kale, splądrowane sklepy. Płonące samo
chody, zamieszki i bójki z policją. Ran
ni, a nawet zabici. Tak wyobrażano sobie
protesty antyglobalistów po tym, co miało
miejsce w Davos czy Genui. Stąd ogrom
na liczba sił i środków użyta do ochrony

atmosfera święta. Wykorzystując fakt, że
są w centrum uwagi, organizowali kon
ferencje i przestawienia. Były, co praw
da, organizowane grupy wsparcia de
monstrujące techniki przepychania się
przez kordon policji, jednak robiono to
raczej dla zabawy i na pokaz aniżeli do
realnego użytku.
Swoje wielkie „pięć” minut mie
li 29 kwietnia podczas demonstracji
przeciw uczestnikom forum. Przecho
dząc głównymi ulicami miasta w ab
solutnie pokojowy sposób, przy akom
paniamencie
muzyki.
Nawoływa
li Warszawiaków „Chodźcie z nami,
dziś nie biją”. Wzbudzili w ten sposób

stolicy.
Media jeszcze przed forum potęgowa
ły stan zagrożenia, oczekując katastrofy
w postaci burd ze strony protestują
cych. Lękom tym uległa także część
mieszkańców i przedsiębiorców ze śród
mieścia

miasta.

„Pozabijali

dechami”

swoje lokale oraz je pozamykali. Wie
le osób wyjechało w tym czasie za mia
sto. Nawet kupno biletu MZK graniczyło
z cudem. Można było odczuć lekką pani
kę wskutek zaistniałej sytuacji. Jak się
okazało niesłusznie.
Nastroje
Były pełne obaw, zarówno ze stro
ny mieszkańców stolicy, jak i poli

u części z nich sympatię, pokazując, że
strach, jaki wiązano z ich przemarszem,
był nie potrzebny. Wszystko odbywało
się w atmosferze festynu i zabawy.
W pewnym momencie demonstracji
pojawiła się grupka kibiców Legii. Tak
że z ich strony obawiano się burd i roz
rób. Okazało się, że korzystając z oka
zji chcieli jedynie wyrazić kilka nieprzy
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chylnych opinii pod adresem stróżów
prawa. „Białe kaski robią laski!” skan
dowali.
Trudno
ocenić
nastroje
poli
cji. Ma ona powody do zadowole
nia. Brak jakichkolwiek incydentów'
i spokój. Chociaż mogło to być trosz
kę irytujące, tyle przygotowań i środ
ków na nic, żadnej okazji, by wykazać
się skutecznością w działaniu. Choć
z drugiej strony to dobrze, bo jak ostat
nio mogliśmy się przekonać, działania
policji mogą przynieść opłakane skut
ki. A w stolicy nie lada problemem stały
się trzy zbłąkane kaczuszki zamiast zadymiarzy. Miejsce kamieni zajął papier
toaletowy. „Jesteście jak ten papier do
dupy!” wznoszono okrzyki pod adresem
uczestników Szczytu. Tylko okrzyki były
agresywne, nic poza tym.
Siły
Do „obrony” stolicy użyto 13,5 tys.
policjantów. Ponadto mnóstwo sprzę
tu od pałek i broni gładko lufowej, po
przez kilometry barierek, dziesiątki ra-

społeczeństwo
diowozów, armatki wodne, po robota
pirotechnicznego i helikoptery. Wszyst
kie koszty szczytu to ok. 12 min. Wie
le osób miało pretensję o tak kolosal
ną sumę i nie ukrywało swojego rozgo
ryczenia. „Po co to wszystko? Na co wy
dawać tyle pieniędzy?”, narzekał straż
nik metra.
Z pewnością takiej kwoty nie wyda
li alterglobalisci i nie było ich 13,5 tys.
Początkowo zapowiadano udział 5 tys.,
jednak jak obliczono w przemarszu
przez miasto wzięło udział 3,5 tys. Je
dynym orężem jakim dysponowali, były
hasła i transparenty. „Zamknąć szczyt
bezrobocia, wyzysku, wojny”, „Prze
ciwko głupocie i chciwości”, „Kapita
lizm zabija. Zabijmy kapitalizm”, „Wa
sza wojna - nasza krew”, to tylko część
z nich.
Więcej było gapiów i fotoreporterów,
niż samych protestujących. Obawia
no się kibiców Legii, ale ci pojawili się
w śladowej ilości około 20 osób. Najwi
doczniej już sama ilość i środki, jakimi
dysponowali Stróże prawa, zadziałały
prewencyjnie.
Cele
Policja swój osiągnęła niewątpliwie.
Porządek i spokój.
Antyglobaliści po części zrealizowa
li swoje plany. Zwrócili na siebie uwagę
mediów i społeczeństwa, pokazali swoje
dobre oblicze zupełnie odmienne od do
tychczasowych opinii. Jednak nie zdoła
li zwrócić swojej uwagi na uczestników
Europejskiego Forum Gospodarczego.
Ci z kolei poza ogólnymi deklaracjami
nie osiągnęli żadnych konkretnych po
stanowień gospodarczych.
Krzysztof Jabłoński

Policja również miała swoją demonstrację... siły. Liczne oddziały czekały w gotowości, by w razie
potrzeby zaprowadzić porządek. Na próżno - jak się później okazało.

KOMENTARZ REDAKCJI
Tak, jechaliśmy do Warszawy, by zrobić ciekawy ma
teriał. oczekując wielkiej zadymy. Miała być wojna antyglobalistów z policją, a tu nic! Bardziej to przypomi
nało festyn lub uliczną paradę, przedstawienie zgoto
wane mieszkańcom miasta. Jakieś to wszystko mdłe
i nijakie. Zamiast tego był Kraków. Zamiast tego by
ła Lódż! Niestety!
Dopiero wtedy uświadomiliśmy sobie, jak to dobrze,
że nasze oczekiwania się nie spełniły. W tym kra
ju wystarczy już burd, od stadionów piłkarskich po
cząwszy na blokadach dróg i torów kolejowych skoń
czywszy. Zawsze najwygodniej rozwiązać problem
siłą ale czy najlepiej?
To smutne, ale los jest przewrotny i okrutny zara
zem. Gdy oczekujesz awantury - nic się nie dzie
je, jest spokój. Natomiast kiedy chcesz się faj
nie bawić, możesz zginąć. Jakieś to absurdal
ne wszystko i głupie. Jednak nie zaskakujące, nie
w tym kraju, choć mamy nadzieję i liczymy, że bę
dzie inaczej, lepiej. By Juwenaliowe piwo nie mia

Pola Mokotowskie, wieczór poprzedzający manifestację. Ćwiczenia tzw. “grup wsparcia" (czyli

ło smaku krwi.

jak przeżyć demonstrację). Złota zasada: żadnych zdjęć, żadnej prasy. Tutaj: fotoreporter “Życia
Warszawy" dostaje nakaz natychmiastowego “zmycia się”.
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Czerwcowa
gawęda
ieczór. Siedzisz sam. Deszcz z lekkim stukotem uderza
w szyby. Z popielniczki sennie unosi się dym papiero
sowy, a obok stoi szklanka z Jackiem Danielsem, w której

Nagle twój lot zniża się i teraz przemykasz pomiędzy stary
mi, zrujnowanymi blokami. Poznajesz je. To najgorsza dziel
nica twojego miasta. Slumsy. Tutaj nie zapuszczają się boga
ci, a policja omija to miejsce z daleka. Trafić tu, to zostać ska

W

wolno pływają kostki lodu niczym dryfujące na morzu statki.
Od czasu do czasu sięgasz po papierosa i wpuszczasz w płu
ca gryzący dym. Na dworze na pewno jest zimno. Wyglądasz
przez okno i widzisz jak samotna kobieta przemyka pod pa
rasolką w strugach deszczu. Spieszy się. Może na spotkanie
z kochankiem, a może tak jak ty do ciepłego zacisznego ką
ta. Tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Dzisiaj jest jeden
z tych melancholijnych wieczorów, w trakcie których siadasz
i rozmyślasz. Pod sufitem snuje się melodia płynąca z radia,
a ty przenosisz się w inny świat. Dajesz się porwać muzyce...
...Just look at all those hungry mouths we haue to feed
Take a look at all the suffering we breed
So many lonely faces scattered all around
Searchingfor what they need...
Szybciej... szybciej... Unosisz się nad dachami miasta. Nie
masz ciała. Jesteś czystym strumieniem świadomości nie
skrępowanym barierami cielesnymi. Jesteś wolny. Czy tak
czuje się Bóg? Czy jesteś Bogiem? Tylko ty i reszta świata.
Nic więcej.

zanym na wegetację. Zabłądzić, to ryzykować życiem. Ciebie
to jednak nie dotyczy. Pamiętasz? Nie masz ciała. Jesteś Bo
giem. Czystą myślą.
Widzisz go. Siedzi pomiędzy blokami ze spuszczoną głową.
Jest stary i nikomu niepotrzebny. Samotny... Byłeś kiedyś
samotny? Odizolowany od społeczeństwa, nie rozmawiający z
nikim przez wiele dni. Byłeś kiedyś naprawdę samotny? To
takie straszne uczucie. Jesteś tylko ty i pustka. Pustka, któ
rej nie wypełniają znajome twarze i głosy... Pustka, którą wy
pełnia ciemność i martwa cisza. On właśnie jest samotny.
Nie może liczyć na przyjaciół ani na rodziców. Nie ma nikogo
i nikt nie ma jego. Cierpi. Mógłby jednak być szczęśliwy. Je
den ciepły uśmiech od nieznajomego. Jeden błysk zrozumie
nia w oczach. Czy to tak wiele? Jednak ty na niego nie pa
trzysz. Tak jak wielu innych traktujesz go jakby nie istniał.
Popatrzeć bezdomnemu w oczy to tak jak dotknąć trędowa
tego. Wolisz nie ryzykować ludzkich uczuć. Boisz się go. Dla
ciebie to zło wcielone. Szatan... Apostoł Piekieł.
Samotność to nie jego największy problem... Głód. Wypeł
nia go. Wypełnia jego duszę i zamienia w zwierzę. Dla jedze-
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nia jest gotów zabić. Pierwotne instynkty. Instynkty, które
my zatraciliśmy przez lata luksusu. Nie rozumiemy ich. Dla
nas są chorobą, jednak to my jesteśmy chorzy. Chrześci
janie. Pełni miłości chrześcijanie, dzielący się pokarmem z
nieznajomymi, wspierający modlitwą i dobrym słowem cier
piących. Gnijący od środka i schowani za fasadą pięknych
ideałów. To my. To przez nas głodujesz. Wybacz nam naszą
ignorancję...

gdy dowie się o dziecku. Dziecko? Ona przerażona odda je ob
cym. Kolejne zniszczone marzenie... Miałem kiedyś dziecko?
Smutne, anonimowe oczy spoglądające na księżyc wśród kil
kunastu anonimowych par oczu w starej, obskurnej sali. Z
tobą? W powietrzu unoszący się zgniły zapach... nie bój się
dziecię, to tylko grzyb pnący się po ścianach. Nie znam cię na
wet. Zimno... nie bój się, to tylko odłączone ogrzewanie. Pu
sto... ciii... to tylko brak bliskich... Odejdź, proszę. Nie martw
się dziecko, to nie twoja wina, że wegetujesz - to wina twoich
rodziców. Pociesza cię to?
* On, później będzie bogaty. Zawsze byłem bogaty. Bankie
ty, dziwki i alkohol nie pomogą mu jednak wypełnić pustki.
Pustki? Do końca życia nie będzie wiedział, czego mu braku
je. Z dnia na dzień oszukując się, że ma wszystko - pieniądze.
Czegoś mi brakuje? Kilka gównianych papierków. Zmarno
wane życie, za kilku polskich królów. Zmarnowałem życie?
Zwyczajna kolej rzeczy...
Taaak... przyszłość...

...Zs this the world we created?
What did we do itfor?
Is this the world we irwaded
Against the law?
So it seems in the end
Is this what we’re all liuing for today?
The world that we created...
Po co ten cały wyścig? Po co gonimy za kasą i nie widzimy
tych, którym się nie powiodło? Dla dziwek? Narkotyków? Al
koholu? Po co na Boga ustalamy reguły, które na końcu za
wsze nas zniszczą?
Korporacje, dehumanizacja, fanatyzm, prześladowania,
wojny... to nie są puste słowa. Wszystkiemu jesteśmy win
ni my. My, którzy do tego doprowadziliśmy. Za to potępią nas
nasze dzieci. Za to będą nienawidzić nas miliony...

Is this the world we created?
We madę it on our own
Is this the world we deuastated
Right to the bonę?
Ifthere’s a God in the sky looking down
What can he think of what we’ve done
To the world that He created?

... You know that euery day a helpless child is bom
Who needs some louing care inside a happy home
Somewhere a wealthy man is sitting on his throne
Waiting for life to go by...

Nie chcesz być Bogiem. Nie rozumiesz tego. Jedyne, co
z tego chcesz, to pociągnąć kolejny łyk whiskey i zamknąć
oczy. Za oknem powoli przestaje padać i miasto pogrąża
się w ciszy czerwcowego wieczoru. Wstajesz i podchodzisz
do okna. Jakiś obszarpany staruszek przeszukuje śmietnik.
Czego w nim szuka? Wyjdź z domu. Uśmiechnij się do niego
i podziel się chlebem. To twoja szansa. Bądź, choć raz do
brym człowiekiem.
Piosenka dobiega końca....
Tomasz Chmielik

Nadal unosisz się nad miastem. Z tej perspektywy wydaje się piękne i pełne wdzięku. Rzędy latami, puste chodniki
i całujący się pod drzewem zakochani... To miłość. Piękny
ideał umierający z czasem. Jesteś Bogiem. Chcesz znać przy
szłość?
Przyszłość...
On, który całuje teraz tak namiętnie, odwróci się od niej,

W tekście wykorzystano słowa piosenki Js this the world we created?* grupy Queen.
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Pierluigi Collina uznawany jast za najlepszego sędziego piłkarskiego na swiecie. Czy mógłby zajsc tak
daleko, gdyby urodził sie w_ Lublinie?

Lublina
omimo
niedawnego
wejścia Polski do Unii
Europejskiej, wydaje się to
jednak niemożliwe. Najpierw

P

musiałby bowiem wytrzymać
psychicznie
trudy
meczów
B-klasy, czy też Okręgówki.
Potem potrzebowałby masy
szczęścia, bo zakładamy, że
nie miałby układów w naszym
Związku, a praktycznie tylko
one dają szansę na zrobienie
kariery. Na koniec wreszcie,
zostałby cofnięty do początku,
ponieważ jego łysa głowa była
by zbyt ekscentryczna...
A jednak w Lublinie jest po
nad 150 sędziów, którzy po
mimo świadomości, że Colliną nigdy nie będą, poświęca
ją dużą część swojego życia na
bieganie z gwizdkiem i chorą
giewką.

Jak zostać arbitrem?
Każdego
roku
Lubelski
Związek Piłki Nożnej organi
zuje kurs sędziowski. Zaczy
na się on późną jesienią i trwa
ok. 3 miesięcy. Polega na tym,
że uczestniczy się raz w tygo
dniu w szkoleniu prowadzo
nym przez byłych lub obec
nych arbitrów (tych z najwyż
szej półki). Potem prosty egza
min - czysta formalność - i już
stajemy się członkami Kole
gium Sędziów LZPN (słowo Ko
legium jest bardzo istotne, po
nieważ w organizacji wszyscy
zwracają się do siebie per:
„Kolego” - taka pozostałość z
poprzedniego ustroju...).
Kto może zostać arbitrem?
Każdy, kto posiada średnie
wykształcenie, sportową syl
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wetkę i wysoką sprawność fi
zyczną. Ta ostatnia jest nie
zbędna nie tyle na boisku, ile
podczas egzaminów kondy
cyjnych, o których nieco da
lej. W regulaminie Związku
przeczytać można, że kan
dydat na sędziego powinien
odznaczać się też nienagan
ną postawą etyczno-moral
ną, cokolwiek by to nie zna
czyło...
Pierwsze mecze...
Na początku czekają na
nas mało ciekawe spotka
nia najmłodszych. Sędziu
jemy młodzików, trampka
rzy etc. - wszystko to niewie
le ma wspólnego z prawdziwą
piłką, ale na tą przyjdzie jesz
cze czas. Chodzi o to, by naj

pierw nauczyć się odpowied
nio ustawiać na boisku i wy
robić w sobie pewne bardzo
przydatne nawyki, jak choćby
uodpornić się na stres, zwią
zany z okrzykami kibiców...
Potem, jeszcze w pierw
szej rundzie po kursie, przy
chodzi kolej na prawdziwe
sędziowanie:
jedziemy
na
mecz... B-klasy! Na razie ja
ko asystent (liniowy). „Po
raj” Kraczewice, „Płomień”
Trzydnik, „Gigant” Przytoczno, „Grom” Firlej... - z taki
mi klubami będą się wiązały’
pierwsze miesiące naszej ka
riery. Nie przeszkadza nam
nawet to, że nie ma szatni.
Byleby tylko jak najszyb
ciej... wrócić do domu!
Kibice, koczujący za na
szymi plecami, spożywają

złap patera

na dużym luzie wino jabłko
we marki „Samuraj” i co ja
kiś czas rzucają niewybred
ną wiązankę słów w naszą
stronę. Mityczne „sędzia ka
losz” już dawno odeszło w
zapomnienie. Teraz „kone
serzy” futbolu są dużo bar
dziej pomysłowi, szczególnie
jak pada deszcz i mają pa
rasolki, które zawsze „moż
na gdzieś wsadzić, a potem
otworzyć..."
Sędziowie z WSPA. Od lewej: Miłosz Bednarczyk, Grzegorz Kamiński, Arkadiusz Olszewski, Michał Kalinowski,

Ciągła ocena

Michał Bartkowicz.

Kibice często kwestionują
decyzje arbitrów, powołując
się na „Przepisy gry w piłkę
nożną”. Przy okazji, praktycz
nie na każdym meczu pojawia
się zarzut, że dany sędzia ich
w ogóle nie zna! Tymczasem...
Przed rozpoczęciem rundy (są
dwie: jesienna i wiosenna),
każdy arbiter musi zdać 2 eg
zaminy: teoretyczny i kondy
cyjny. Pierwszy składa się z
30 pytań - sytuacji z boiska,
z zapytaniem: Jaką decyzję
powinien podjąć sędzia?”. 21
poprawnych odpowiedzi daje
wynik pozytywny. Drugi egza

zawody. W wyższych ligach
obserwator jest na każdym
meczu, w niższych kilka ra
zy w rundzie. Warto zwrócić
uwagę, że ocena od obserwa
tora może w dużym stopniu
zaważyć na naszej pozycji w
końcowej tabeli i przyczynić
się do spadku lub awansu
o jedną klasę rozgrywkową.

min, test Coopera, sprawdza
kondycję arbitrów. Żeby za
liczyć, trzeba w ciągu 12 mi

Jest to więc doskonałe po
le dla rozwoju wszelkiego ro
dzaju patologii, których w or
ganizacji sędziowskiej jest co
nie miara! Powszechnie zna
ne są bowiem przykłady za
praszania „pisarzy” na obiad
do restauracji etc., tylko po
to, by poprawić sobie notę.

Niestety - nie wszyscy wal
nut przebiec minimum 2 kilo- . czą fair...
metry 700 metrów (prawie 7
okrążeń bieżni). Piątkę dostaRówni i równiejsi...
je się za pokonanie w tym cza
sie 3,2 kilometra. Oprócz tego
biegnie się 4 krótkie dystanse
(50 i 200 metrów), oczywiście
w określonym limicie czasu
(7.5 oraz 32 sekundy).
Kolejną
częścią
ogólnej
oceny

sędziego,

sporządza-

nej po zakończeniu każde
go sezonu, jest średnia not
uzyskanych od tzw. obserwa
torów. Co jakiś czas na nasz

Na początku przygody z
sędziowaniem będzie nam
się wydawać, że już niedłu
go poprowadzimy zawody I
czy Ii-ligowe. Niestety, to tyl
ko złudne marzenia, ponie
waż świat sędziów rządzi się
swoimi prawami. Najważniej
sze z nich jest takie, że jeśli
nie masz „nazwiska” („ple
ców”), to daleko nie zajdziesz.

czy, ale jeśli kogoś to intere
suje, to wystarczy spojrzeć
na listę sędziów III i IV-ligowych i porównać ją np. z listą
obserwatorów albo członków
Zarządu...
Zdecydowana
większość
arbitrów realizuje swoją pa
sję w nieco niższych klasach
rozgrywkowych.
I
trzeba
uczciwie przyznać, że spo
tkania Okręgówki, czy też Aklasy mają swój niepowta
rzalny urok! Jeśli ktoś do tej
pory na takim nie był, to nie
wie, ile stracił.
Delegacje nieźle płatne
Mecze odbywają się zazwy
czaj w weekendy. We wto
rek dostajemy pocztą dele
gację ze Związku, na której
jest napisane na jaki mecz i
z kim jedziemy. Jest tam też
miejsce na wyliczenie, ile za
dany wyjazd nam się należy
(zgodnie z odgórnie ustalo
nym cennikiem; patrz - ram
ka obok). Należności pokry
wa klub, który jest gospoda
rzem danych zawodów. Jak
śmieją się arbitrzy: - Mo
że rodziny się z tego nie da
utrzymać, ale na piwo na
pewno wystarczy...

ciwy pan w ciemnych oku

IV liga to realny szczyt awan
su większości arbitrów. Oczy

larach, który ma za zadanie

wiście każdy z możnych na

niejszych,

sprawdzić, jak prowadzimy

szego Związku temu zaprze

niejszy aspekt sędziowania.

mecz przyjeżdża bowiem le
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Pieniądze to jeden z waż
ale

nie

najważ

Przede wszystkim liczy się
bowiem przyjemność! Nie
którzy uważają przygodę z
gwizdkiem za narkotyk. Coś
w tym jest, ponieważ wraz z
nadejściem zimy każdy ar
biter marzy' tylko o wiośnie
i
możliwości
wybiegnięcia
na zieloną murawę. W nie
dzielę wieczorem narzeka
my na mecz B-klasy, któ
ry tego dnia prowadziliśmy,
a już w środę nie będziemy
się mogli doczekać następ
nego. Sędziowanie to pasja.
Kto wchodzi w to dla pienię
dzy, skończy bardzo szyb
ko. Za to ci, którzy „połkną
bakcyla”, będą tym żyli przez
wiele lat!
Miłosz Bednarczyk
Wysokość ekwiwalentów sę
dziowskich (brutto):
► III liga - 250 zł sędzia główny,
145 zł sędzia asystent;
► IV liga -120 zł sędzia główny,
90 zł sędzia asystent;
► Liga Okręgowa - 90 zł sędzia
główny, 75 zł sędzia asystent;
► Klasa A - 75 zł sędzia głów
ny, 55 zł sędzia asystent;
► Klasa .B" - 55 zł sędzia głów
ny, 40 zł sędzia asystent.
Do tego należy doliczyć koszty prze
jazdów, liczone zgodnie z ilością ki
lometrów (ok. 1 zł za 1 km).

wyspę

recenzje
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TEATR

Albert

Erie Emmenuel Schmitt:

Camus:

„Caligula”

Reż. Krzysztof Rabicki

„Oskar i Pani Róża”

du czyli do nas, siedzącej na scenie
widowni. Było to dla wszystkich mi
łym

zaskoczeniem.

Sztuka

opowiada

o walce młodości i starości, ideali
stów z realistami. Wszystko jest bar
dzo czytelne ponieważ jest to sztu
ka współczesna, o tym co się dzieje tu
i teraz. Obsada sztuki była fenome
nalna. Głównego bohatera, czyli Caligulę -rzymskiego cesarza, grał zna
komity młody aktor lubelskiego te
atru Szymon Sędrowski, zresztą wi
działam go również w „Biesach” Fiodo
ra Dostojewskiego w reżyserii Krzysz

„Na imię mam Oskar, mam dzie
sięć lat, podpaliłem psa, kota, miesz
kanie (zdaje się nawet, że upiekłem
złote rybki)...”
Tak zaczyna się wzruszająca hi
storia chłopca chorego na raka. Ope
racja przeszczepu szpiku nie powio
dła się, a każdy dzień opisany w tej
książce zbliża naszego bohatera do
końca.
Pod namową Pani Róży, przyja
ciółki i powiemiczki, Oskar zaczy
na pisać listy do Pana Boga. Każ
dy to jakby podsumowanie tego, co
zdarzyło się w życiu bohatera dane
go dnia. Młodzieniec dorasta. Wyda
wać by się mogło, że wszystko jest w
porządku, ale tutaj to bardziej skom
plikowane. Każdej doby bohater staje
się starszy nawet o kilka lat. Na koń
cu tej historii ma sto dziesięć. Brzmi
zagadkowo.
Bardzo
często
prosi
o coś Pana Boga. Nie są to życzenia o
rzeczy materialne, ale marzenia du
chowe. Te może spełnić tylko „On”.
Kiedyś zamarzył o ślubie z ukocha
ną dziewczyną. Innym razem o to, by
jego rodzice byli zawsze blisko niego.
Później prosił Najwyższego już tylko
o to, by złożył wizytę. Cały czas cze
kał na Niego.
Pani Róża, podobnie jak Oskar,
jest tytułową bohaterką. Nie bez
przyczyny. Zdradzę Wam, iż pomi
mo delikatnego imienia, była kiedyś
zapaśniczką. Nazywano ją Dusicielką
z Langwedocji. Pełni w książce waż
ną rolę.
Powieść ta, mimo iż liczy zaled
wie 78 stron, jest bardzo poucza
jąca. Pokazuje, jak radzić sobie
*
z cierpieniem; jak być silnym i nie
poddawać się.
Jeśli przeczytałeś kiedyś „Małego
Księcia” i podobał Ci się, powinie
neś sięgnąć także po dzieło „Oskar
i Pani Róża”. W bardzo piękny sposób
pokazuje miłość i wiarę, nawet w ob
liczu...
Monika Chudek

| \okładnie w 90. rocznicę urodzin
Alberta Camus, Krzysztof Babicki wystawił na lubelskiej scenie „Caligulę”. Reżyser powraca do sztuki, któ
rą reżyserował już 15 lat temu - w zu
pełnie innych czasach. Jak dla mnie
było to ciekawe doświadczenie, ponie
waż pierwszy raz w życiu jako widz, za
siadałam na scenie... Reżyser chciał
w ten sposób przedstawić głównego
bohatera mówiącego do swojego lu-

tofa Babickiego. Wracając do obsa
dy: jednym słowem - rewelacja. Szy
mon Sędrowski zagrał świetnie swoją
rolę. Odniosłam wrażenie, że ta sztu
ka była dla niego napisana. Gdy mó
wił do widowni (czyli do ludu), zdawa
ło się jakby wszystko było nie teatralną
sztuką, lecz najprawdziwszym życiem.
Niesamowite
wrażenie!!!
Opuszczając
teatr byłam wręcz oszołomiona. Na wła
snej skórze przekonałam się, że przed
stawienia wcale nie muszą być nudne,
że są świetną rozrywką wzbogacającą
człowieka o nowe doświadczenia. Bar
dzo mi się podobało, gorąco polecam!
Katarzyna Kędziora

PŁYTA

Limp Bizkit:
„Results May Vary”

eżeli ktoś wcześniej
miał do czynienia
z zespołem Limp Biz
kit to zapewne najnow
sza płyta trochę go zdzi
wiła. Mówi się, że ze
spół musi się rozwijać,
a każdy kolejny album
powinien być lepszy od
poprzedniego. Czy jed
nak w tym przypadku gru
pa nie poszła za bardzo do

J

przodu?
Nowy krążek to na pew
no bardzo odważny krok
w karierze Limp Bizkit.
Oprócz ostrych gitaro
wych kompozycji (Head
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For The Barricade) po
jawia się na nim balla
da (Behind Blue Eyes),
a także utwór z gwiazdą
rap Snoop - Dogiem (Red
Light - Green Light).
Trzeba
przyznać,
że
Fred Durst zgotował nie
spodziankę swoim fa
nom. Problem jednak w
tym, że spośród kilku
nastu fajnych kompozy
cji niestety żadna się nie
wybija. Cokolwiek by nie
mówić o twórczości Limp
Bizkit, jednemu zaprze
czyć nie można: Durst to
znacząca postać we współ

czesnym rocku, a każdy
kolejny album zespołu na
pewno w jakiś sposób za
pisze się w historii rocka.
Kilka lat temu pły
ty
Limp
Bizkit
już
w pierwszym tygodniu
sprzedawały się w ilości
miliona stu sztuk, co jest
rekordem
wszechczasów
na amerykańskim rynku
muzycznym.
„Results May Vary”
nie jest płytą, która rzu
ci na kolana światowy
przemysł muzyczny ale
na pewno jest ciekawa
i warta uwagi. Marcin B.

recenzjo
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Paolo Coelho: „11 minut”

LOSTPROPHETS:

prostytutki.
Maria, 20-letnia Brazylijka, wyrusza z małe
go zacofanego miastecz
ka na podbój świata. Tra
fia do Genewy, gdzie sta
je przed najważniejszym
wyborem w swoim ży
ciu. Wybiera. Decyduje
się na „sprzedaż własne
go ciała”.
„Szukała księcia i choć
w pewnym momencie zu
astanawialiście się
pełnie straciła swój cel,
kiedyś, w jaki spo
to pewnego dnia spoty
sób seksualność deter ka mężczyznę, który do
minuje Wasze życie? Czy
strzega w niej to wszyst
potraficie wyznaczyć kla
ko, co zawsze chciała, by
rowną granicę pomiędzy
odkryto, ale nikt przed
miłością i pożądaniem?
tem tego nie zrobił. Od
Seks to część miłości, czy
krywa jej duszę, a potem
coś zupełnie odrębnego?
ciało...” - pisze Coelho.
Po przeczytaniu „11
Jego książki opubliko
minut” odpowiedź na te
wano w 23 milionach eg
pytania staje się łatwiej
zemplarzy, w ponad 100
sza. Paolo Coelho poma
krajach świata, w prze
ga nam zrozumieć, jaką
kładach na 42 języki.
rolę w naszym życiu od
„Pielgrzym” i „Alchemik”
grywa prawdziwe uczu
także w Polsce stały be
cie i w jaki sposób ma
stsellerami. „11 minut”
się ono do sfery fizycznej.
ma szansę powtórzyć ten

„Start Something”

Z

Jak? Na przykładzie...

sukces.

ostprophets zadebiuto
wał ze swoją drugą płytą
na 33. miejscu „ Billboardu”.
Fakt ten jest o tyle dziwny, że
każdy zespół ze starego kon
tynentu grający ciężką muzy
kę rockową, nie miał jak do tej
pory szans na odniesienie tak
ogromnego sukcesu.
Zespół to grupa przyjaciół z
małego miasteczka mieszczą
cego się w Walii. Pierwszy al
bum grupy, nagrany zaledwie
w tydzień czasu (co świadczy o
dużym potencjale muzycznym
Lostprophets), rozszedł się na
całym świecie aż w 3 min eg

L

zemplarzy.
* Nowy krążek jest już do
stępny na rynku i przez same
go wokalistę uznany został za
najlepszy rockowy album 2004
roku. Również miesięcznik Me
tal Hammer ogłosił go w kwiet
niu „płytą miesiąca” i przyznał
najwyższą notę.
Złośliwi dziennikarze twier
dzą, że Lostprophets jest klo
nem amerykańskiego Linkin
Park. Nic bardziej mylnego.
Muzyka na drugiej płycie ze
społu jest cięższa, ostrzejsza,
bardziej „garażowa”. Na Wy
spach cały czas trwa rozgryw
ka pomiędzy Lostprophets, a
The Darkness, nadal jednak
prowadzi drugi album Walij
czyków.
Jeśli ktoś ma ochotę odre
agować od problemów życia
codziennego, to powinien jak
najszybciej kupić płytę i słu
chać jej dzień i noc.
Marcin B.

Milosh

FILM

Wolfgang Petersen:
„Troja”
itologia zawsze fascyno
wała twórców filmowych.

do Troi przez wieki fascyno
wała czytelników, jednakże u

Do tej pory powstało bardzo
dużo mniejszych lub większych
produkcji
przedstawiających
dzieje bogów czy herosów. Nad

Wolfganga Peterserna została
przedstawiona obie i bez po
lotu. Reżyser skupił się głów

M

szedł czas na hoolywodzką wer
sję „Iliady” Homera. „Troja”, bo
o niej mowa miała być zrobio

nie na Achillesie (Brad, Pitt),
który przez większość filmu
świeci gołym tyłkiem, zajmuje
się kobietami, czasem walczy

na z rozmachem, zadziwić swą
wielkością i milionami dola
rów, które zostały na nią wyda

w iście pokemonowym sty
lu. Zero humoru, gry aktor
skiej praktycznie nie ma, a

ne. I zadziwiła, ale na tym atu
ty się kończą. Po wspaniałym

sceny miłosne są żywcem wy

"Gladiatorze” i jeszcze lepszym
„Władcy Pierścieni”, „Troja” nie
dorasta do pięt dwóm poprzed
nim, smakuje trochę jak od
grzewane kotlety.
Historia
pięknej

Heleny

uprowadzonej

Parysa

przez

cięte ze „Zbuntowanego anio
ła” Film jest po prostu kiep
ski i nie warto tracić na niego
czasu. Lepiej przeczytać jesz
cze raz „Iliadę” mistrza Home
ra niż zajmować się nieudany
mi kopiami...
Tomek Jędryszek
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Popularność zakładów sportowych ciągle rośnie Dlaczego?

oraz więcej osób spędza swój wolny
czas w punktach firm bukamacherskich. Następnie przed telewizorem lub
monitorem gorączkowo sprawdzają wyni
ki wybranych meczów.

C

O co chodzi?
Na początek - nieco ułatwię zadanie
niewtajemniczonym. Pokrótce, żeby ni
kogo nie zanudzić, przedstawię w czym
rzecz. Nie spodziewajcie się jednak wy
jaśnień typu: „cyfra 1 - oznacza zwycię
stwo gospodarzy”. Jak już wspomnia
łem - nie chce nikogo katować. Cała
rzecz polega na przewidywaniu wyni
ków różnych zdarzeń. Nie tylko sporto
wych. Jeżeli ktoś choć w małym stop
niu zna się na sporcie, powinien spró
bować sił w tej zabawie. Możemy obsta
wiać praktycznie wszystko - od meczy
piłkarskich (nawet w Japonii, USA, czy
Finlandii), koszykówki po żużel, sko
ki narciarskie, tenis... I wiele, wiele in
nych dyscyplin. Wszystko tak napraw
dę zależy jednak od pieniędzy, które je
steśmy w stanie zaoferować. Najniższa
stawka to 2 zł. Przy odpowiednich kur

sach za tą niewielką sumkę możemy
zgarnąć nawet 2 tys. złotych.
Gdzie grać?
W Polsce legalne obstawianie wyni
ków jest możliwe zaledwie od kilku lat.
Pomimo tego, z większym lub mniejszym
szczęściem, na rynku działają cztery fir
my. Najpierw uwaga ogólna, w każdej z
nich bardzo przydatna jest ulotka kur
sowa. Znajdziemy tam garść statystyk,
czasami niezbędnych do odniesienia wy
granej oraz zestaw wszelkich dostęp
nych w danym tygodniu zdarzeń. Zacznijmy od „Sts-a”, który jest najbardziej
popularny dla większości z moich roz
mówców. Skoncentruję się na charakte
rystycznych cechach. Ciekawe są w tym
przypadku dwa zakłady. Pierwszy tzw.
jedenastka, jak sama nazwa wskazuje,
polega na wytypowaniu jedenastu me
czów. Takich, które zakończą się remisa
mi. Nie jest to zbyt łatwe. Dlatego stawki
są dużo korzystniejsze dla gracza, a za
kładana wygrana odpowiednio wyższa.
Zakład rozpisowy pozwala na popełnie
nie kilku błędów w obstawianych wyda

-22-

rzeniach sportowych (od 1 do 8).
Druga firma to „Toto -Mix”. Co cieka
we - właśnie w tych zakładach nie ma
my do czynienia tylko i wyłącznie ze
sportem. Dla przykładu podam, że rów
nie dobrze możemy spróbować przewi
dzieć czy w „Dużym Lotku” padnie 6. To
to to chyba zabawa dla prawdziwych hazardzistów.
Mocno ciekawi Toto-Gol. Polega na
wytypowaniu
dokładnych
wyników
bramkowych sześciu meczów piłkar
skich.
Czas na „Profesjonał”. Ten proponu
je dwa bardzo interesujące systemy.
Tak zwaną „czwórkę” i Jedenastkę".
Ważne jest to, że oba dzielą się na kil
ka oddzielnych kuponów (odpowiednio
3 i 4). To daje większe szanse na wy
graną.
Wspomnieć należy jeszcze o „Betako”.
Ta cieszy się jednak najmniejszym zain
teresowaniem.
Przygotowania
Nie znam takiej osoby, która ma w gło
wie wszystkie tabele czy wyniki poszcze-

hobby

gólnych lig. Dlatego proponuję przed
każdym wypadem do zakładów bukmacherskich, przygotować się choć w nie
wielkim stopniu. Nie chodzi tylko o sta
tystyki. Także o sytuację kadrową dru
żyn. To, co teraz napisze, zabrzmi jak
maksyma, która dodatkowo nie zawsze
się sprawdza - im więcej czasu poświę
cicie na rozeznanie, tym większa sku
teczność. Warto przejrzeć specjalne fo
ra internetowe i skonsultować swo
je pomysły z pozostałymi graczami. In
na koncepcja? Obstawianie całkowicie
z marszu, bez wglądu w jakiekol
wiek dane. Czasami może się udać.
W takiej sytuacji typuje się tylko (!) abso
lutne pewniaki. Trzeba pamiętać i o tym,
że główną zaletą sportu jest jego nieprzewidywalność. Tak naprawdę każdy mo
że wygrać z każdym. Czasy murowanych
faworytów dawno się skończyły. Dlatego
praktycznie co tydzień dochodzi do ja
kiejś niespodzianki.
Wygrana, przegrana
Są dwa powody, dla których obsta
wiamy wyniki. Pierwszy - zabawa, hob
by. Jeśli ktoś jest mocny w jakiejś dys
cyplinie, nie ma możliwości, żeby choć
raz nie sprawdził swojej wiedzy. Nie za
wsze chodzi tylko o pieniądze. Te to mi
ły dodatek. Satysfakcja w przypadku
wytypowania niespodziewanego „rezul
tatu” także ma swoją wartość. Mimo
wszystko nie oszukujmy się. Kasa jest
głównym i najważniejszym powodem
gry większości ludzi. To łatwy zarobek.
Czasami zdarzają się niewyobrażalne
dla szarego gracza wygrane. Na pewno

żadne słowa nie przemówią do Was tak
jak liczby. Mianowicie - jedna z najwyż
szych wygranych to... dokładnie 209
070 00 zł. Trzeba dodać, że wkład z wła
snej kieszeni w ten wynik wynosił 5000
zł. Nie będę Wam pomagał. Sami po
liczcie, jak bardzo ktoś pomnożył swo
je pieniądze. To nie powinno być trud
ne zadanie. Większość graczy znacznie
częściej spotyka się z porażkami. Kto
się bawi w obstawianie, doskonale wie,
że z całego kuponu nie udaje się przewi
dzieć tylko jednego zdarzenia.
Coś ode mnie
Teraz chciałbym się podzielić z Wa
mi moimi własnymi doświadczenia
mi. Ewentualna wygrana w dużej mie
rze zależy od naszego wkładu pienięż
nego. Oraz od tego, ile tak naprawdę
chcemy wygrać. Właśnie to jest głów
ny problem. Zaczyna się od skrom
nych kwot, 30 czy 40 zł. Ale apetyt ro
śnie w miarę jedzenia. Im większych
sum oczekujemy, tym rzadziej wygry
wamy (przynajmniej tak jest w moim
przypadku). A pro po wygranych, nie
mam może na koncie zbyt wysokiego
zwycięstwa, ale codziennie nie znajdu
je się na ulicy 150 zł. Raz byłem rów
nież bardzo blisko, w moim przekona
niu, większej sumki - 800 zł. Jak za
wsze jednak jeden mecz zdecydował
o wszystkim. Na zakończenie - jako
hobby bukmacherskie zakłady spor
towe są drogie i czasochłonne. Jednak
w przypadku jakiejkolwiek wygranej
dają olbrzymią satysfakcję.
Łukasz Gładysiewicz
Historia pewnej wygranej
Od razu zaznaczam, że skoncentruje się na
piłce nożnej, bowiem istnieje w naszym kra
ju przekonanie, że w Polsce na futbolu zna się
każdy. A więc ile jest warte wytypowanie do
kładnego wyniku meczu polskiej reprezentacji
z amatorami z San Marino (5-0) w eliminacjach
do piłkarskich Mistrzostw Europy? Oraz trafienie
nazwisk dwóch strzelców bramek. Taka sztuka
udała się zaledwie jednej osobie w całym wo
jewództwie lubelskim, a szczęśliwcem lub wiel
kim znawcą (niepotrzebne skreślić) okazał się
Marcin, nasz redakcyjny kolega. Wygrana na
tomiast wyniosła ponad 1400 zł przy wkładzie
35 zł. Dowiedzieliście się już, jakiego typu wy
darzenia sportowe należy przewidzieć, aby wy
grać porządne pieniądze. Jeśli więc choć tro
chę znacie się na sporcie .spróbujcie wykorzy
stać swoja wiedzę
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WŁODZIMIERZ PERZYNSKI

TEATR

POLITYKA

N. JULHISZA OSTERWY W LUBLINIE
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.Polityka - premiera

wt.
śr.
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so.
n.
Pi
so.
n.
śr.
czw.
so.
n.

3
4

so.
n.

10
11

so.
n.

godz. 19.00

PREMIERA 4 CZERWCA 20U4 R. 0 GODZ 18.00

godz. 19.00
godz. 19.00

Polityka
Polityka
Polityka

godz. 19.00
godz. 19.00

Polityka
Polityka
Polityka
Polityka
Szkarłatna Wyspa
Szkarłatna Wyspa
Szkarłatna Wyspa

godz. 19.00
godz. 19.00
godz, 19.00
godz. 19.00
godz. 19.00
godz. 19.00
godz. 19.00 ■
godz. 19.00
godz. 19.00

Caligula
Caligula
Don Juan
Don Juan

godz. 19.00

LIPIEC
Szkarłatna Wyspa
Szkarłatna Wyspa
Polityka
Polityka

godz. 19.00
godz. 19.00
godz. 19.00
godz. 19.00

Kasa biletowa
czynna od wtorku do soboty w godz. 12.00-19.00
Na zdjęciu: Monika Domejko, Bartosz Mazur

w niedzielę w godz. 16.00-19.00
tel. (0 81) 532 42 44 w. 354
Repertuar teatru w internecie:
http://www.teatrosterwy.pl
Sprzedaż biletów w Internecie: www eBilet.pl Teatr im. Juliusza Osterwy. 20-004 Lublin,
ul. Narutowicza 17
tel. (0 81) 532 42 44. fax (0 81) 532 07 27.
e-mail: info@teatrosterwy.pl

Drżyjcie Polacy! Cieszcie się wyborcy! Na scenie „Osterwy” jedna z
najbardziej zjadliwych i kpiarskich komedii o polskiej klasie politycz
nej. Nikt nie zostaje w niej oszczędzony: ani ci z prawicy, ani ci z lewi
cy. Zwycięsko z konfrontacji z humorem Perzyńskiego wychodzą je
dynie zwykle ludzkie uczucia: miłość, lojalność, uczciwość... aż trud
no uwierzyć, że ten na wskroś współczesny tekst został napisany w
roku... 1919!
Świat się zmienia?...

Kino wakacyjne
- czyli nasze filmowe propozycje na wakacje

SyMa

go ogra oglądając, którą będzie moż

Ławeczka

Premiera: 18.06.2004

na pękać ze śmiechu. Naszemu zie

Premiera: 27.08.2004

Scenanusz do tego obrazu został zain

Reżyseria: Christine Jeffs

lonemu bohaterowi towarzyszy uko

Reżyseria: Maciej Żak

spirowany twórczością Isaaca Asimo-

Scenariusz: John Brownlow

chana Fiona i najbardziej wygadany

Scenariusz ^Robert Mąka,

Autentyczna opowieść o krótkim ży

osioł, jakiego mieliście okazję oglą

Maciej Żak

ciu młodej poetki Sylvi Plath. Pisarka

dać. Tym razem Shrek odwiedza te

Tytułowa „Ławeczka’ to miejsce spo

Prw

poświęca własną karierę, by wspie

ściów, co wiąże się z nowymi komicz

tkania dwóch osób. Piotra, który w par

Premiera: 24.09.2004

rać ukochanego Teda Hughesa, tak

nymi perypetiami.

ku szuka kolejnej panienki do poderwa

Reżyseria: Magdalena Piekorz

nia i Kasi, szukającej kandydata na mę

Scenariusz: Wojciech Kuczok

że poetę. Jednak załamana roman

rżany robot służący ludziom

va, wybitnego pisarza sd-fi.

sem męża i własnym brakiem osią

Hazardzista

ża. Film jest ekranizacją sztuki Aleksan-

Współczesny dramat psychologiczny po

gnięć na polu literackim, ulega depre

Premiera: 06.08.2004

dera Gelmana.

ruszający tematykę ojcostwa, nieakcep-

sji i popełnia samobójstwo.

tacji, samotność i izolacji. Jest to histo

• Reżyseria: Richard Kwietniewski
Scenariusz: Maurice Chauvet

Ja. robot

ria Wojtka wychowywanego przez sady

Shrek 2

Film opowiada o prawdziwych losach

Premiera: 10.09.04

stycznego ojca Bohaterowi od dzieciń

Premiera: 02.07.2004

Briana Mahowny, który przywłaszcza

Reżyseria: Alex Proyas

stwa towarzyszą tytułowe „pręgi", któ

Reżyseria: Andrew Adamson, Kelly

jąc sobie 10 min. Dolarów dopuścił

Scenariusz: Jeff Vintar, Akiva Goldsman

re wywołały trwały ślad w jego psychice

Asbury, Conrad Vernon (I)

się największej defraudacji w historii

Film opowiada o detektywie rozwiązu

i wpłynęły na jego dorosłe życie Jednak

Scenariusz: David N. Weiss, Joe

kanadyjskiej bankowości. Stwarzając

jącym zagadkę zabójstwa, który wraz z

pojawia się druga osoba, która pozwala

Stillman

pozory wokół własnej osoby ukrywał

postępującym śledztwem trafia na aferę

pokonać wewnętrzne problemy.

Kolejna część przygód zabawne

swoja hazardową obsesję.

większej wagi. O zbrodnię tą jest podej-
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Moda na wampiry
amiętam jak jakiś czas temu obej
rzałem film „Underworld”. Skost
niałe kino akcji sięgnęło po wampiry i mu
szę przyznać, że był to strzał w dziesiątkę.
Obecnie, pół roku później, na ekrany kin
wchodzi „Van Helsing”. Czy to początek
nowej mody? Mody na wampiry?

P

Stare, dobre pomysły
Jeżeli ktoś myśli, że „Underworld” i
„Van Helsing” są odkrywcze i oryginalne,
to jest w błędzie. Pierwszy wielki boom na
wampiry wybuchł w połowie lat dziewięć
dziesiątych, a filmy takie jak „Drakula” i
„Wywiad z wampirem” podbiły serca wi
dzów. W Nowym Orleanie - kolebce neowampiryzmu - młodzi ludzie upodabnia
li się do ich bohaterów zakładając sztucz
ne kły i pozując na nieumarłych. Nieste
ty, nowa moda nie przetrwała konfronta
cji z kształtującą się wtedy kulturą klu
bową. Czy dzisiaj może dojść do powtór
ki z rozrywki?
Korzenie mitu
Wampiryzm to jeden z najgłębiej zako
rzenionych mitów w literaturze i sztuce.
Niektórzy jego początków doszukują się w
średniowiecznej Europie. Wtedy to kolej
ne epidemie dżumy dawały początek nie

zliczonym opowieściom o umarłych po
wstających z grobów i prześladujących
żywych. Była to reakcja prostego ludu
mająca wytłumaczyć nagłe zgony bli
skich. Wiara w wampiry doprowadziła do
wielu makabrycznych praktyk: bezczesz
czono groby i okaleczano zwłoki. Za ko
lebkę tych opowieści uznaje się średnio
wieczną Rumunię.
Inni wskazują na początki mitu w dwor
skiej kultyrze renesansu. W tym przypad
ku to nie wielkie epidemie, lecz marzenia
seksualne dawały początek opowieściom
o tajemniczych kochankach nawiedzają
cych damy nocą i znikających o świcie.
Dzisiaj możemy się spierać, która wersja
jest bliższa prawdy, ale jedno jest pew
ne: właśnie w czasach renesansu wampi
ry zagościły na stałe w literaturze i poezji
oraz otrzymały swój Judzki” wizerunek
(w średniowieczu uznawano je jedynie za

Powrót starej mody?

błahe opowiastki, próbujące nawiązać do
dzieł mistrzyni gatunku - Annę Rice. Na
razie - przynajmniej w Polsce - nie wi
dać wielkiego zainteresowania tematem,
więc pozo staje nam zostawić sztuczne

Czy pojawienie się na ekranach kin
drugiego już filmu o wampirach w tak
krótkim czasie zwiastuje nam powrót sta
rej mody? Cóż, najbliższe miesiące udzie
lą nam odpowiedzi na to pytanie. Niedłu
go pojawi się druga część „Underworld”,
a znając życie, w księgarniach zagoszczą

kły i lateksowe wdzianka w szafach, żeby
nie narobić sobie obciachu wśród znajo
mych. Wszystkim zasmuconym tym fak
tem proponuję narzucić dresy z pięcioma
paskami i wybrać się na jakąś dyskotekę.
Tak się tylko zastanawiam, co jest więk
szym obciachem: dres czy sztuczne kły?
Tomasz Chmielik

krwiożercze, zdeformowane potwory).

Jak zapomnieć... hip-hopolo
Są odtrącani przez całe środowisko hip-hopowe, a jednocześnie
ich płyty sprzedają się najlepiej w Polsce! O co więc chodzi?
„Wideoteka”, album płoc
kiej grupy Jeden Osiem
L., rozchodzi się w nakła

zamyka, bo im więcej ludzi
ich słucha, tym więcej ku
puje płyty, a wykonawcy za

dzie kilku, a nawet kilku
nastu - tysięcy tygodnio

rabiają więcej kasy. Ponoć
to mamona podzieliła środo

wo. Ich przebój „Jak zapo
mnieć” jest szlagierem tego
roku praktycznie na wszyst
kich listach przebojów. Jak

wisko hip-hopowe na dwie
części: klasyczną (niszową)

to możliwe? Otóż rozgłośnie

„Dziewczyno,
jak
uderzasz do głowy/

radiowe (z RMF FM i Radiem
Zet na czele - to absolutny
przełom w historii polskie
go hip-hopu!) kochają ich za

i

nowoczesną

(stawiającą

na ilość).
wino
Anie

le, tak wiele dla ciebie bym
zrobił” - rapuje Mezo. Gład
ko, słodko i jakże uczuciowo

ber Iglesias: „Kiedy ci wlecą
po długi panowie z ciemniej
bryki, wszystko wezmą/ Ma
my coś, co zostanie na pew
no - skarby, których nie dosięgną.”
Jedną z metod robienia
hip-hopu jest sampling (wy
cinamy fragment z inne
go utworu i używamy go ja
ko podkładu w drugim). Za
wycięte sample powinno się
jednak albo płacić autorowi
oryginalnego nagrania, albo

grania „Overcome” grupy Live. O prawach autorskich w
tym przypadku nikt nie po
myślał... Podobnie zresztą
jest z piosenką „Żeby nie by
ło”, rapowaną przez Mezo w podkładzie słychać „I Finally Find Someone” Bryana
Adamsa i Barbry Streisand,
a autorstwo muzyki przypi
sał sobie Doniu. Mało tego w tle słychać głosy Adamsa i
Streisand.
Piractwo
więc
kwitnie.
Ciekawe jak długo... „W koń
cu zapuka do nich pierwszy

sty nadano im etykietę: hip-

tak je maskować, aby nawet
oryginalny twórca się nie
zorientował.
Tymczasem...

rzyło im drogę w eter, a co

hopolo.

romantycz

Utwór „Jak zapomnieć” for

du” - jak pisze Bartek Cha-

za tym idzie, pozwoliło zaist

macji Jeden Osiem L. opar

cicki w „Przekroju”. „I będzie

nieć wśród ogromnej rzeszy

nie, ale do tej samej grupy
słuchaczy przemawia Liber,

ty

z tego kryminał, a nie hip-

słuchaczy. I tu łańcuszek się

na którego fani mawiają: Li

dowym

brak... wulgaryzmów.
To właśnie pisanie tek
stów bez przekleństw otwo

- zupełnie jak... disco polo.
To właśnie przez takie tek
Mniej
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Jest pan z wykształcenia politolo
giem, czy od zawsze interesował się
pan polityką?

stwa... Jakie były pana ulubione za
bawy, co pan wtedy najczęściej ro
bił, czym się zajmował?

Pytanie zabrzmiało jakby jego ad
resatem była jakaś gwiazda życia po
litycznego. Tymczasem moje zainte
resowanie polityką ma aspekt przede
wszystkim naukowy, czyli politologicz
ny. Nie omieszkam tutaj nieco żarto
bliwie zwrócić uwagę, że różnica mię
dzy politologią, a polityką przedsta
wia się tak, jak pomiędzy kryminalistą
a kryminologiem. Problemy, którymi
zajmuje się politologia stały się przed
miotem moich zainteresowań w konse
kwencji dość rozległej lektury książek
historycznych, a także literatury z za
kresu filozofii czy socjologii już od cza
sów szkolnych, pomimo niezłych rezul
tatów uzyskiwanych z przedmiotów ści

W świetle moich dzisiejszych obser
wacji nie dostrzegam zbyt wielu różnic
niezależnie od awansu do szczebla cen
pomiędzy latami mojego dzieciństwa a
tralnego tego konkursu - zaowocowa
obecnymi formami aktywności dzie
ło trwałym zainteresowaniem tą dzie
ci. Zmiany dotyczą w większym stop
dzina nauki.
niu formy niż treści. Na przykład wraz
Wtedy pojawiła się pierwsza mi
z kolegami pasjonujące nas
łość?
wówczas wojenne gry stra
Pierwsza
miłość
miała
„Studenci są chyba
tegiczne (używając obecnej
długie, czarne warkocze i
najważniejszymi oso
terminologii)
rozgrywaliśmy
była niezrównana w zaba
bami na uczelni. Lubię
nie przed monitorami kom
wie w... berka. Oczywiście
ich. Szanuję i traktu
puterów, jak obecnie więk
w przedszkolu.
szość dzieci, lecz w okolicz
Jak przebiegała sesja
je bardzo poważnie, w
nych lasach czy parkach.
na pana uczelni, czy sto
tym równiej jeśli cho
Uważam, że na szczęście
sował pan jakieś używki?
dzi o wymagania egza
ominęło mnie wiele atrak
W tamtych czasach nie
minacyjne. ”
cji, które przyniosła obecnie
było mody na obecnie sto
kultura obrazkowa. Dzię
sowane niektóre środki do
ki temu miałem czas na po
pingujące.
Większości
z
chłanianie od najmłodszych lat ogrom
tych używek nie polecam. Zamiast te
nej ilości książek, na przeczytanie, któ
go, jako idealny środek stymulujący si
rych nie miałbym później kompletnie
ły witalne w czasie wiosennych przygo
czasu.
towań egzaminacyjnych polecam np.
A w łatach młodzieńczego bun
scenerię Ogrodu Botanicznego UMCS.
tu był pan spokojny czy zdarzały się
Studia, w tym także wszelkie sesje eg
różne wybryki?
zaminacyjne na mojej uczelni, czy

słych. Niekłamaną satysfakcję przyno
siły mi duże sukcesy uzyskiwane na
olimpiadach z wiedzy o Polsce i świecie
współczesnym oraz filozoficznej czy hi
storycznej. Interesując się w latach 80tych odkrywaniem białych plam z hi
storii najnowszej Polski, w sposób na
turalny niejako przyszło zaintereso
wanie poznaniem mechani
zmów ówczesnego systemu
„ ...jako idealny śro
politycznego. Ważną rolę w
dek stymulujący siły wi
moim
przypadku
odegra
talne w czasie wiosennych
ły także długie „nocne Po
przygotowań egzamina
laków rozmowy”, szczególnie
z prawdziwymi pasjonata
cyjnych polecam np. sce
mi polityki, którzy za swoje,
nerię Ogrodu Botanicz
nie tylko teoretyczne zainte
nego UMCS. ”
resowania polityką w okre
sie stanu wojennego, pono
sili dość często przykre konsekwencje.
Studia politologiczne początkowo trak
towałem jako sympatyczną przygodę.
Jak się okazało zainteresowania polito
logiczne wypełniły także moją zawodo
wą aktywność.
Cofnijmy się jednak do dzieciń

Oczywiście.
Zdawało
mi się, że wiem lepiej czy
więcej, niż różnego rodza
ju tak zwane autoryte
ty. Później niekiedy musiałem zweryfikować moje
wcześniejsze opinie, przy
znając im racje. Nonkonformizm, uważam jednak
za bardzo pożądaną cechę,
również w pracy naukowej. Nie oznacza
to z mojej strony akceptacji jakiejś for
my awanturnictwa, bowiem zachowa
nia konsensualne przynoszą lepsze re
zultaty, nie tylko zresztą w życiu poli
tycznym. Spośród bardziej zabawnych
wybryków w szkole średniej, pamiętam
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łamanie regulaminu w internacie Ze
społu Szkół Chemicznych w Puławach,
które musiałem „odpokutować” uczest
nictwem w olimpiadzie filozoficznej, co

li UMCS, wspominam bardzo sympa
tycznie. Zdawanie egzaminów sprawiało mi o wiele większą przyjemność, niż
niekiedy obecnie występowanie w od
wrotnej roli. Na ogół byłem bardzo sta
rannie przygotowany do egzaminów, co
zawdzięczałem już wówczas aktywno
ści w studenckim ruchu naukowym i
wyczerpującej kwerendzie w bibliote
kach uniwersyteckich. Zresztą w efek
cie np. mówiąc o ówczesnych dokona
niach mogę dodać, że moja praca magi
sterska otrzymała wyróżnienie i nagro
dę ministra za czwartą lokatę w kon
kursie ogólnokrajowym.
A życie studenckie po sesji kwi
tło?

personalia
Jak najbardziej. W akademikach ko
lejne zdane egzaminy, czy inne ważne
wydarzenia finalizowane były kolejnymi
równie udanymi imprezami. Najprzyjem
niej jednak wspominam studenckie kon
ferencje i obozy' naukowe, których by
łem zarowno organizatorem jak i aktyw
nym uczestnikiem. Dużą rolę w aspek
cie kulturalnym i towarzyskim odgry
wały’ także seanse w Dyskusyjnym Klu
bie Filmowym. Do dzisiaj posiadam także
wielu przyjaciół z czasów wspólnych tre
ningów w klubie uczelnianym taekwondo ITF oraz zimowych wypadów na nar
ty w góry.
Czy pamięta pan jakiś dowcip z cza
sów studenckich?
Byłoby ich wiele. Osobiście do dzisiaj
lubię humor abstrakcyjny czy metafo
ryczny.
Jaki jest pan w stosunku do studen
tów, pobłażliwy czy raczej nieugięty?
Studenci są chyba najważniejszymi
osobami na uczelni. Lubię ich. Szanuję
i traktuje bardzo poważnie, w tym rów
nież, jeśli chodzi o wymagania egzami
nacyjne.

Co uważa pan za swój największy
sukces w pracy zawodowej?
Nie chce dokonywać jednoznacznej
gradacji. Na pewno należało zaliczyć
do nich napisanie monografii na temat
legitymizacji
systemów
politycznych,
dwóch książek na temat teorii syste
mów partyjnych oraz redakcji jednego
z tomów Encyklopedii Politologii. Na
tomiast, w ostatnim czasie wiele satys
fakcji sprawiło mi przygotowanie wer
sji multimedialnej przedmiotu "Partie
i systemy partyjne” dla Polskiego Uni
wersytetu Wirtualnego. Jest to niewąt
pliwie materiał dydaktyczny przyszło
ści. Wspomniane książki, to efekt czę
sto wielu lat badań naukowych. Obec
nie finalizuję prace na monografią ana
lizującą systemy wyborcze krajów Eu
ropy Środkowej. Ważne miejsce w mojej
działalności zawodowej odgrywają tak
że wystąpienia na konferencjach na
ukowych, wznawiane ciągle książki po
pularnonaukowe, także dydaktyka oraz
np. okazjonalne występy w Radiu Lu
blin czy Radiu Centrum.
Jest pan członkiem Polskiego To

warzystwa Nauk Politycznych, czy
może pan opowiedzieć coś o tym
stowarzyszeniu?
Rzeczywiście oprócz wielu różnych
zajęć udzielam się także w zarządzie lu
belskiego oddziału PTNP. Jest to stowa
rzyszenie społeczne, integrujące środo
wisko politologiczne z różnych ośrod
ków akademickich całej Polski. Wśród
efektów jego działalności znajdują się
cykliczne konferencje naukowe, publi
kacje oraz działalność w zakresie eks
perckim.
Poza pracą naukową, jakie są inne
pana pasje?
Przede wszystkim podróże zagranicz
ne. Poznawanie innych krajów i społe
czeństw, to zresztą biorąc pod uwagę
specyfikę moich zainteresowań nauko
wych, łączenie przyjemnego z pożytecz
nym. Uwielbiam także dobrą muzykę i
szybką jazdę, lecz...głównie na nartach
oraz w ostatnim czasie fotografię cyfro
wą. Z przyjemnością powiększam tak
że liczbę interesujących książek w mo
jej bibliotece.
Rozmawiała: Katarzyna Karasińska

Dr Wojciech Sokół
Absolwent wydziału Politologii UMCS. Od 1995 roku doktor nauk Politycznych. Specjalista w dziedzinie systemów politycznych i teorii państwa i prawa. Współautor
publikacji, pt „Historia dla kandydatów na studia prawnicze, administracyjne, politologiczne, historyczne i socjologiczne." Członek Polskiego Towarzystwa Naukowe
go Pracownik UMCS w Zakładzie Systemów Politycznych. Od 1999 roku wykładowca WSPA z przedmiotu teoria polityki.
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oko w oko: w czym na wykład?

Dr Katarzyna Wiejak

ubranie

wykładowca w Instytucie Psy
chologii UMCS, wykładowca
WSPA przedmiotu komunikacja
językowa;

nane przysłowie mówiące „nie sza
ta zdobi człowieka”, uczy nas, że w
ocenie innych ludzi powinniśmy kierować
się przymiotami intelektu i osobowości,
a nie wyglądem zewnętrznym. Ta mą
drość ludowa pozostaje w sprzeczności
z codziennym doświadczeniem, strój bo
wiem w decydującym stopniu wpływa na
to jak jesteśmy odbierani przez otocze
nie. Zapewne niejeden z nas odpowie, że
to przesada, ubiór bowiem ma chronić
przed chłodem, oraz służyć upiększeniu
ciała. Naukowcy podkreślają jednak, że
strój pełni wiele funkcji psychologicz
nych, takich jak: komunikacyjna, kom
pensacyjna czy społeczna. Zatem służy
nie tylko jako dekoracja, ale również in
formuje o roli i pozycji społecznej, a tak
że przynależności do określonej grupy
zawodowej. Może też być bodźcem sek
sualnym, kamuflować niedostatki uro
dy, informować o cechach osobowości,
nastroju czy zainteresowaniach.
Moje obserwacje wskazują, że stu
denci wykorzystują ubiór głównie w ce
lu manifestowania odrębności, ale para
doksalnie - często upodabniają się do
siebie, nie zawsze korzystając z najlep
szych wzorców.
Odzienie jest podstawowym narzę
dziem autoprezentacji. Nieprzypadko
wo jednym z jego synonimów jest sło
wo kreacja. Strój w decydującym stop
niu wpływa na to jak jesteśmy odbierani

Z

przez otoczenie - „tworzy” nas w kontek
ście społecznym. Młoda kobieta ubrana
w białą bluzkę i ciemną spódnicę do ko
lan będzie postrzegana jako bardziej po
ważna i odpowiedzialna, a nosząca obci
słą koszulkę odsłaniającą brzuch i mini
spódniczkę jako swobodna, wyzywająca,
a nawet nonszalancka.

Strój pozwala określić zakres kompe
tencji noszącej go osoby, co z kolei wpły
wa na zachowanie innych ludzi. Studen
ci prestiżowych uczelni (np. Harvardu
czy Cambridge) noszą jednakowe gar
nitury z ich symbolami. Mało tego, na
tych uczelniach funkcjonują sklepy ofe
rujące „firmowe” koszulki, bluzy, kub
ki itp., które nabywają osoby pragnące
podszyć się pod studentów tych uniwer
sytetów, aby wzbudzić szacunek i po
dziw otoczenia.
Ta funkcja ubioru powinna być szcze
gólnie ważna dla studentów, którzy chcą
pracować w uznanych na rynku fir
mach. W wielu z nich obowiązują tzw.
kodeksy ubraniowe, czyli zbiory szcze
gółowych zasad dotyczących kreowania
profesjonalnego wyglądu. Są one sfor
mułowane bardzo kategorycznie.
Jeśli te argumenty Was nie przeko
nują, może warto wiedzieć w jaki spo
sób ubiór wpływa na zachowanie in
nych ludzi? Odpowiedzi na to pytanie
dostarczają badania naukowe z zakre
su komunikacji niewerbalnej. Otóż oka
zuje się, że ludzie częściej ulegają wpły
wowi osób, których strój demonstruje
wyższy status społeczny. Drobne proś
by, typu przyjęcie ulotki, rozmienienie
banknotu na drobne, zwrócenie mone
ty pozostawionej w budce telefonicznej
są spełniane zdecydowanie częściej jeśli
dana osoba jest ubrana adekwatnie do
sytuacji lub jej wygląd wskazuje na wy
soką pozycję społeczną. Z badań wyni
ka, że przechodnie szybciej złamią prze
pisy przechodząc na czerwonym świetle
gdy zrobi to przed nimi ktoś schludnie
ubrany.
Jak dobrać ubiór?
Przede wszystkim powinien być do
stosowany do pełnionej roli i wymagań
otoczenia. Jednak nie każdy zdaje sobie
sprawę z tego kiedy jest ubrany stosow
nie, a kiedy niestosownie do sytuacji.
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Zapewne wszyscy pamiętają jak wiele
kontrowersji wzbudziła żona premiera
kiedy na oficjalnej uroczystości pokaza
ła się w różowej sukience z napisami „sexy” i „romance”. Podobnie studentki po
kazujące na wykładach odsłonięte części
ciała lub fragmenty bielizny czy prezen
tujący gołe nogi studenci kojarzą się ra
czej z plażą niż elitą intelektualną.
W zależności od sytuacji każdy z ko
stiumów może być odpowiedni lub nie.
Elegancki żakiet będzie równie nie na
miejscu na pikniku w lesie, jak go
ły brzuch na egzaminie. Zadziwia mnie
fakt, że większość młodych ludzi wyka
zuje ogromną dbałość o strój w różnego
rodzaju sytuacjach nieformalnych, za
stanawiając się jak się ubrać na dysko
tekę, jakim strojem oczarować chłopa
ka na randce, szykując specjalne kreacje
na uroczystości rodzinne, takie jak we
sele, zaś zupełnie zaniedbuje tego w sy
tuacjach formalnych jakimi są pobyt na
uczelni czy egzamin. Przestrzeganie norm
dotyczących właściwie dobranego ubra
nia niekoniecznie musi być ogranicze
niem swobody i próbą zatarcia indywidu
alności, może dawać też poczucie bezpie
czeństwa i pewność, że potrafimy zacho
wać się stosownie w każdej sytuacji.
Chciałabym, a sądzę że jest to opinia
większości wykładowców, aby studen
ci swoim wyglądem i zachowaniem de
monstrowali przynależność do społecz
ności akademickiej, gdyż bycie studen
tem nie tylko nobilituje ale też i zobo
wiązuje do przestrzegania określonych
standardów. Dotyczy to nie tylko stan
dardów intelektualnych ale również kul
turowych. Czasy noszenia ubioru, któ
ry służył identyfikacji ze swoją uczelnią
zapewne nie wrócą, niemniej dostosowa
nie swojego wyglądu do norm obowiązu
jących w środowisku akademickim jest
wyrazem nie tylko dobrego wychowa
nia, szacunku dla wykładowców ale też i
gwarancją sukcesu na rynku pracy.
Katarzyna Wiejak

oko w oko: w czym na wykład?

iedawno zarówno wśród wykła
a czego nie. Łatwo w ten sposób określić
dowców jak i wśród studentów
np., jakiej muzyki ktoś słucha. Gorzej,
rozgorzała dyskusja na temat strojów,
jeżeli chodzi o sport. To, że ktoś, na co
w jakich żacy przychodzą na zajęcia. Po
dzień, łazi w dresie wcale nie oznacza, że
proszono mnie abym wyraził swoją opi
zajmuje się sportem (no, powiedzmy, że
nię na ten temat.
zależy to od punktu widzenia).
Żyjemy
w
wolnym
społeczeń
Wykładowców, a głównie damską
stwie, każdy robi to, na co ma ocho
część naszej kadiy dydaktycznej, nie
tę, jeżeli oczywiście postępuje zgodnie
co zbulwersowały skąpe stroje niektó
z obowiązującym prawem. Nie widzę po
rych dziewcząt. Jak już wspomniałem
wodu, dla którego ktoś nie miałby cho
jest to kwestia gustu. Jeżeli dziewczy
dzić w takim ubraniu, jakie mu się po
na ma ładne i zgrabne ciało, to dlacze
doba. Jest to kwestia indywidualnego
go nie? Przecież każda (każdy) chce się
wyboru i swobody. Dużo osób żle by się
podobać i wykorzystuje wszelkie dostęp
czuło chodząc w czymś, co im się nie po
ne środki, by tylko wyeksponować swo
doba. Zresztą nie słyszałem, by regula
ją urodę. Osobiście, pozwolę sobie zary
min uczelni określał w jakiś sposób tę
zykować twierdzeniem, że niektóre pa
kwestię.
nie są po prostu zazdrosne, dlatego wy
Jednak można zauważyć, że niektó
rażają nieprzychylną opinię i krzywo na
re osoby mimo wszystko, delikatnie mó
to patrzą.
wiąc, troszkę przesadzają. Może wycho
Owszem, inaczej sprawy się mają, je
dząc na zajęcia nie przeglądają się w lu
żeli chodzi o egzaminy. W tym przy
strze (a może patrzą w nie zbyt długo
padku lepiej wziąć sobie do serca po
lub wcale go nie mają?) Ale jest to ra
wiedzenie: „Jak cię widzą, tak cię piczej kwestia upodobań, gustu czy wy
szą”. Lepiej nie drażnić (prowokować?)
chowania.
egzaminatora niestosownym strojem.
Duża grupa młodych ludzi, także mo
A, i jeszcze jedno: czasem najgorszy idio
ich znajomych, utożsamia się z okre
ta w garniturze, wygląda jak prawdziwy
śloną subkulturą. W takich przypad
inteligent...
kach strój jest traktowany jako infor
Tak więc chodźmy tak, jak nam
macja dla otoczenia. Oznacza, czym
wygodnie,
ale
nie
zapominajmy
dana osoba się interesuje, co lubi
o dobrym smaku. Grzegorz Rudnicki

N

Komentarz redakcji (męskiej części): dziewczyny,
więcej takich nóg na uczelni!

Radosław Marciniak: „0 stroju studenta dwa słowa"
Regulamin

nie

Dotąd uczelnia nie przewidywała szczegółowych za

padki przesady.

obowiązującego

pisów w zakresie stroju. Jest tak wiele możliwości, iż

Uczelnia nie przewidywała też tworzenia jednoli

stroju studenta, ale § 8,

wydaje się to niecelowe, ale jeśli pewne granice bę

tych strojów dla studentów. Jesteśmy szkołą biz

pkt. c określa, iż student

dą łamane to będą rozpatrywane indywidualne przy

nesu, a to wiąże się z kreatywnością, przedsiębior

powinien dbać o godność

padki. Jestem daleki od tworzenia pruderyjnych za

czością! indywidualizmem. Zatem niecelowe jest tłu

własną, jak i dobre imię

pisów określających rodzaj i powierzchnię ciała na

mienie przejawów tych cech choćby poprzez ograni

szkoły. W myśl rozumie

uczyciela, czy studenta, jaka ma być zakryta, albo

czanie stroju. Jednakże tak jak w biznesie, tak i na

nia tego paragrafu rów

może być odkryta. Jeśli zmysł estetyki i poczucie

polu ubioru obowiązuje etyka, a w przypadku stro

nież strój nadmiernie wy

godności me jest wystarczającym doradcą w tym

ju także poczucie dobrego smaku. Powinno to ogra

zywający lub też niedo

zakresie, to być może osoba taka powinna przestać

niczać zbytnie zapędy. Ubiór jest też często związa

statecznie schludny może

być studentem, przynajmniej tej uczelni. Rygor opi

ny z zamożnością poszczególnych osób, ale myślę,

stanowić naruszenie godności własnej studenta. Po

sowy zapisany w regulaminie nie zmieni sytuacji, bo

iż każdy rozsądnie myślący człowiek wie, że prze

winien też pasować do okazji, od codzienności, przez

zawsze znajdzie się jakiś wariant nieujęty w regu

sada i demonstrowanie np. bogactwa prowadzi do

np. zajęcia z WF, po egzaminy.

laminie Natomiast można i należy piętnować przy

śmieszności.

określa

uczelni
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kierunek w bok: OKS

Dziennikarstwo
i komunikacja
społeczna
| \ziennikarstwo jest stosunkowo
-linowym kierunkiem. Cieszy się du

mi radiowymi, takimi jak Radio Lublin
czy Radio Eska. Można się tam bardzo

żym zainteresowaniem wśród młodzieży.
Jako studentka tej specjalności posta
ram się przedstawić blaski i cienie ta
kowego życia. Rozpocznę od wyjaśnienia
wszystkim, że tutaj wcale nie jest łatwo.
Wbrew temu, co myślą i mówią inni.
Rozpowszechniono teorię, że nic się nie
robi, a stopnie same wpadają do indek
su. Prawda jest całkowicie inna. Można
się o tym przekonać już po pierwszym
semestrze.
Przyszły dziennikarz musi zdobyć so
lidne wykształcenie ogólne, które obej
muje nauki polityczne, prawo, socjolo
gię, ekonomię, psychologię, filozofię oraz
zarządzanie. To ono dopiero daje pod
stawy do dalszego zdobywania szerszej i
profesjonalnej wiedzy. Kolejnym etapem
są oczywiście zajęcia praktyczne, takie
jak np. „Źródła informacji”. Prowadzi je
znany dziennikarz, dr Jan Pleszczyński,
który wcześniej współpracował z „Gaze
tą Wyborczą”. Niestety to jedyne ćwicze
nia prowadzone przez osobę obytą i zna
jącą to zagadnienie. Uczęszczanie na tego
typu „warsztaty” pozwala nauczyć się po
prawnie pisać teksty oraz poznać realia,
jakie panują w środowisku mediów.
Dr Pleszczyński bardzo często nakła
nia nas i motywuje do nawiązywania
współpracy z prasą, telewizją lub radiem
na zasadzie wolontariatu. Najprościej
współpracować z lubelskimi rozgłośnia

szybko nauczyć, jak montować audycje i
oczywiście wykazać się biegając z mikro
fonem po mieście. Z prasą już jest o wie
le trudniej. Nawet, jeśli chodzi o wolonta
riat. Niedostępna jak dziewica orleańska
jest „Gazeta Wyborcza”, następnie „Ku
rier Lubelski”, a dopiero później „Dzien
nik Wschodni”. Praca wymaga dyspozy
cyjności, odporności na stres i krytykę.
Telewizja, zwłaszcza nasza lubelska, jest
dosyć nieprzychylnie nastawiona do mło
dych ludzi, którzy chcą odbyć praktyki,
podpatrywać
wykwalifikowanych
pra
cowników. Z drugiej strony, nie dziwię
się im. Każdy broni tego, co ma - młodzi
ludzie to potencjalni kandydaci na miej
sca już od dawna wysiedziane. Telewi
zja częściej rezygnuje ze współpracy niż
ją nawiązuje. Najlepsza alternatywa, da
jąca duże perspektywy działania w zawo
dzie, to rzecznictwo prasowe. Praca bądź
wolontariat w Urzędzie Miasta może być
nie tylko ciekawym doświadczeniem, ale
też pomaga nawiązać wiele znajomości z
tymi, którzy zajmują wysokie stanowiska
w mediach i społeczeństwie.
W ten sposób pokazałam, że bardzo
trudno znaleźć pracę w mediach. Dzien
nikarstwo jest dziedziną bardzo specy
ficzną. Tutaj nie przetrwają szukający
szybkiej sławy i bogactwa. Tę dziedzinę
trzeba kochać i szanować reguły, które
ustala.
Katarzyna Karasińska

Meteory
Jan Pleszczyński
Mam kontakt z set
ką, może dwoma
setkami, w każdym
razie tylko z ułam
kiem procenta lu
belskich studentów.
Wśród nich spoty
kam bardzo zdol
nych, którym się
chce. Na politolo
gii UMCS robią naprawdę dobre pismo „PoIformance". W WSPiA w tym roku akademic
kim wydali już drugi numer .Wyspy". Któryś
właśnie wygrał ogólnopolski konkurs .Nowej
Fantastyki’ na opowiadanie. Nie są wyjątko
wi - w Lublinie utalentowanych studentów są
tysiące. Co zrobić, aby przynajmniej część
z nich pozostała w naszym mieście? Żeby
nie przemknęli przez nie jak meteory po noc
nym niebie?
Autor jest pracownikiem naukowym UMCS,
byłym dziennikarzem „Gazety Wyborczej"

Na łamach „Gazety Wyborczej Lublin", red
Pleszczyński zastanawia się nad przyszłością
młodych dziennikarzy („Gazeta Wyborcza",
23 lutego 2004)

KOMENTARZ REDAKCJI
W zupełność zgadzamy się z Kasią,

ilość zajęć prowadzonych przez ludzi

równie niedostępne, jak dziewica orle

wie wczesnego nawiązywania współ

że

dziennikarskich

z lubelskich mediów. Jakby na to bo

ańska. Powaleni na ziemię klawym po

pracy z mediami. Mając taką okazję,

w WSPAjest, lekko mówiąc, dziwny...

wiem nie patrzeć kierunek, który wy

równaniem, pragniemy się po części

w komplecie, jak tu siedzimy, podpisu

Ciągle chodzi nam bowiem po głowie

braliśmy jest pewnego rodzaju warsz

nie zgodzić! Z autopsji wiemy bowiem,

jemy się pod tym obiema rękami! Jeśli

to, dlaczego musimy się uczyć np. pra

tatem. Mniejsze znaczenie ma w nim

że jeśli robi coś na dobrym poziomie, to

nie „Wyborcza", to na początek... „wy

wa gospodarczego, czy też ekonomi

wiedza teoretyczna, a zdecydowanie

szansa przebicia się do lokalnych ga

spa". Od czegoś przecież się zaczyna,

ki i finansów przedsiębiorstwa, a nie

cenniejsze są umiejętności. Gdyby nie

zet istnieje. Nie chcemy się chwalić, ale

a jak daleko się dochodzi, to już zale

mamy w planie przedmiotów, wyda

„wyspa", nie mielibyśmy realnej szansy

„wyspa" stwarza taką okazję,..

ży od Was.

wałoby się, dziennikarzom niezbęd

ich zdobycia.

Wiemy doskonale, jak często red.

Kolejny

nych (prawo prasowe, fotografia, ety

A'propos naszej gazety. Kasia pisze,

Pleszczyński nakłania młodych adep

nej gazety tuż po wakacjach. Do zo

ka, etc.). Trochę dziwi też (za)mała

że niektóre tytuły w naszym mieście są

tów sztuki dziennikarskiej do możli

baczenia!

program

studiów
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numer

naszej

ekskluzyw

fotoraport: Juwenalia 2004

W czasie, gdy na WSPA feministki spierały się z antyfeminist(k)ami...

...studencka brać szalała na juwenaliowych koncertach...

...gdy trwały mądre wykłady...

...a rycerze wywijali mieczami na uczelnianym patio.

W tym roku wystąpili m.in.: Akurat, Elektryczne Gitary, IRA, Kombi, Pidżama Porno - serwując dawkę porządnego rocka.

Rzesze fanów przyciągnął gość specjalny - grupa Brainstorm. Mamy jednak podstawy by sądzić, że n
...i rozpalając przy tym szalejący tłum do białości.

wszyscy dobrze się bawili...

O kiepskiej zabawie me było natomiast mowy podczas nocnego kabaretonu w Hali Sportowej Akademii
Medycznej, gdzie piorunująco zabawne skecze przedstawiła „Kaczka Pchnięta Nożem" i kabaret „Dno".

Wyścig łóżek szpitalnych. Oj, była jazda podczas Juwenaliów, ty
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• Administracja gospodarcza

STUDIA
LICENCJACKIE
dzienne
zaoczne

• Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
• Międzynarodowa współpraca polityczna i gospodarcza
• Rachunkowość i finanse
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Ii
Socjologia organizacji i zarządzania
Zarządzanie przedsiębiorstwem

STUDIA
INŻYNIERSKIE
dzienne
zaoczne
wieczorowe

STUDIA
PODYPLOMOWE

Informatyka stosowana

• Największa niepaństwowa uczelnia zawodowa w kraju • Uczelnia
istniejąca na rynku od 1998 roku • Uczelnia skonfederowana z UMCS
• Umowa o współpracy z Politechniką Lubelską • Doskonała kadra
dydaktyczna • Nowoczesna baza dydaktyczna bez barier
architektonicznych • Sale wyposażone w sprzęt audiowizualny
• 9 klimatyzowanych laboratoriów komputerowych • Bezpłatny
dostęp do Internetu • Biblioteka z czytelnią • Atrakcyjne praktyki
zawodowe • Certyfikaty wewnętrznego audytora jakości BVQI
•
Certyfikaty
językowe
•
Możliwość
kontynuacji
nauki
na
uzupełniających
studiach
magisterskich
po
wszystkich
kierunkach
•
Możliwość
uzyskania
stypendiów
socjalnych
• Przyjęcia bez egzaminów wstępnych, według kolejności zgłoszeń

Administrowanie sieciami komputerowymi
Bankowość
Podatki
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Public relations
Rachunkowość i finanse
Systemy baz danych
Zarządzanie i marketing - realizowane we współpracy
z Politechniką Lubelską
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie służbą zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie w administracji i samorządzie terytorialnym

t*

