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redakcja

wyspa

wiosna: rezurekcja

Wydawca:

Albert Einstein twierdził, że
tylko zmiany są stałe. Z pewno
ścią wiedział co mówi, bo weżmy na przykład zmiany w re
dakcji „wyspy”. Niespełna dwa
tygodnie temu z funkcji Redak
tora Naczelnego zrezygnował
Miłosz Bednarczyk. Łajba pły
nie jednak dalej, bo stery, pew
ną ręką chwycił Krzysztof Ja
błoński. Ex kapitanowi dzięku
jemy za dotychczasowe poświę
cenie i pomysły, nowemu zaś
życzymy wytrwałości i cierpli
wości do załogi.
Aktualny numer „wyspy” z
dość oczywistych względów po
święcamy w dużej mierze Unii
Europejskiej. Nie będziemy jed
nak zastanawiać się czy jest, a
może nie jest cacy. Obędziemy
się bez tego biadolenia, wycho
dząc z założenia, że każdy z na
szych czytelników i tak ma swoje
własne na ten temat zdanie.
Zastanowimy się natomiast,
czy jesteśmy w stanie, jako mło
dzi i ambitni ludzie, odpłacić w
jakiś sposób Unii, choćby za pro
gramy edukacyjne, o których
mówi kanclerz Radosław Mar
ciniak. Krzysiek Jabłoński sta
ra się przekonać, że nie jest z
nami tak żle - że możemy bez
kompleksów i z podniesioną gło
wą iść na podbój Starego Kon
tynentu. Chętnych do boju na
pewno nie zabraknie. Świadczy o

tym liczba dwóch milionów mło
dych Polaków gotowych w każdej
chwili ruszyć na Zachód. Jed
ni pojadą zwiedzać, inni - i tych
będzie najwięcej - zarabiać. Ale z
pewnością jednym i drugim, jak
pisze Monika Chudek, przyda się
znajomość kilku obowiązujących
za granicą zasad dobrego wycho
wania.
Ale co będziemy się rozpisy
wać. Wiosna w końcu nadeszła.
Chłopcy zapisują się na siłownię,
dziewczyny modelują swoje cia
ła, zrzucając nabyte przez zimę
kalorie. Jak i gdzie? O tym pisze
Ania Wojciechowska. Z uroków
wiosny nie każdy jednak potrafi
skorzystać, nie każdy ma ocho
tę... Tym leniwym proponujemy
poddać się subtelnej magii kart
w domowym zaciszu - jak suge
ruje Tomek Chmielik. Jeśli ma
cie w planach szaloną imprezę,
Łukasz Gładysiewicz przedstawi
wam nowy gatunek muzyczny,
jakim jest trip-hop. Uważajcie
jednak z tą zwariowaną zabawą,
krzywdy sobie nie zróbcie, bo jak
opowiada Emilia Mantaj i Ania
Paczyńska - z tym wzywaniem
pogotowia różnie może być.
Ciekawych tekstów mamy co
nie miara. Pozostaje życzyć ra
dosnej lektury i przypomnieć,
że „wyspa” nie jest prima aprilisowym „numerem”.
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Kilka faktów
Stworzenie okładki było nie lada wyzwaniem. Po
pierwsze potrzebowaliśmy odważnych modelek,
gotowych okryć się jedynie unijną flagą. W sumie
zgłosiło się do nas siedem pań. Natomiast udział
w sesji wzięły jedynie dwie. Pozostałe pięć
zrezygnowało, gdy tylko usłyszały szczegóły
przedsięwzięcia Kolejnym - jak się okazało
największym problemem było szpitalne łóżko.
Nie zawracaliśmy sobie głowy chodzeniem po
szpitalach (które i tak nie mają się najlepiej).
Nasze kroki skierowaliśmy do teatru im. Juliusza
Osterwy. Opłacało się: dostaliśmy owe łóżko
razem ze sceną Zdobycie flagi było kwestią kilku
godzinnego spaceru po wszelkich urzędach,
instytucjach, fundacjach, itp. Podczas godzinnej
sesji wykonaliśmy 74 zdjęcia. Jedno z nich najbardziej odpowiednie - trafiło na okładkę.
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Niech nie mysią o nas jak o pijanym medyku. Wykonując zabieg odmładzający Europie, sprawimy, że nabierze nowych, witalnych
sił. Nasza pacjentka choc sie opiera, to i tak musi ulec tym trudnym zabiegom, bo jak dobrze wiemy: Polak gdy chce. to potrafi...
Stwórzmy opinie dobrych specjalistów od chirurgii plastycznej, tak bysmy w nowej Unii mogli znaleźć własne odbicie

Europa
w naszych rakach
Pierwszego maja Polska
stanie się członkiem
Unii Europejskiej. To
historyczne wydarzenie
skutecznie podzieliło polskie
społeczeństwo. Sceptycy
twierdzą, że będziemy
ograbiani i wyzyskiwani.
Euroentuzjaści natomiast
uważają, że to dla nas szansa
by dogonić bogatszą część
kontynentu.

Krzysztof Jabłoński
ISPA, PHARE, SAPARD, to pro
gramy, które mają za zadanie wspo
móc i przygotować nasz kraj do akce
sji. Po przystąpieniu skorzystamy nato
miast z funduszy strukturalnych. Sza
cuje się, że otrzymamy pomoc rzędu ok.
12,5 mld. euro. Sporo! Tylko, w jaki spo
sób się odwdzięczymy za tę hojność. Nie
chcemy przecież, aby nas traktowano
jak sierotkę Marysię wstępującą do bo
gatego domu krewnych. „Nie mamy nic,
bieda panie...” - mówi pani z zieleniaka.
Nic bardziej mylnego, bogactwa jest peł
no, sami jesteście tego dowodem.
Kwalifikacje

Polskie uczelnie to fabryki specjali
stów różnych dziedzin. Obecny rynek
pracy wymaga od nas ciągłego kształ
cenia i podnoszenia swoich kwalifika
cji. Lecz gdy zaczyna brakować dla nas
miejsca w kraju lub, gdy jesteśmy rozczarowąni oferowaną zapłatą, zaczynamy się
zastanawiać nad ekspansją na zachód.
Wiedzą o tym rządy tych krajów, dlate
go tworzą okresy przejściowe, by chro
nić swoich obywateli przed detronizacją
na rynku pracy. Ale wystarczy cierpliwie
poczekać i po upływie określonego czasu
wkroczyć do tamtych firm gdzie powitają
nas z otwartymi rękoma, mając świado
mość wartości polskich specjalistów. Do
konamy w ten sposób transfuzji wiedzy,
intelektu i nowych pomysłów.

Jak, jestem Europejczykiem.” - mówią'chłopcy z kabaretu Łowcy.B. Wyglądają niepozornie, lecz
kryją w sobie wielki potencjał.
Pracowitość

Grzegorz tego roku ponownie będzie
zbierał jabłka we Włoszech. Michała
znów ucieszą euro przywiezione z Ho
landii, a Ola jedzie sprzątać do Anglii.
Wszystkich cieszy perspektywa zarobio
nych pieniędzy. Żadne z nich nie narze
ka na ciężką pracę w niedogodnych wa
runkach. Ciężko i rzetelnie wykonają po
wierzone im zadania. O naszej pracowi
tości przekonali się już zachodni praco
dawcy, dlatego chętnie nas zapraszają
na wakacyjny zarobek. Każdy z nas po
winno walczyć z chorobą, jaką jest opi
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nia Polaka - cwaniaka, złodzieja i pija
ka. Tak, by mówiono o nas coraz lepiej
zapominając o nieprawdziwych stereo
typach.
Pozytywne wartości

Patriotyzm, wiara, wierność, pamięć,
rodzina i miłość - wylicza Kasia, student
ka III roku pedagogiki UMCS. Nie moż
na się z tym nie zgodzić. Pomimo wrszech
obecnego zepsucia moralnego warto
ści te pozostają zawsze nie zmienne. Są
zapomniane, odsunięte na bok. by nie
przeszkadzały w robieniu kariery, osią

z bliska
ganiu sukcesu. Każdy pragnie zaistnieć,
nie ważne w jakiś sposób. Wszelkie za
sady przestają się liczyć. Zamiast Bo
ga jest Big Brother, który powie ci, co
masz zrobić, oceni twoje poczynania, po
grozi paluszkiem. Nawet ty możesz po
czuć się jak Bóg, zadecydować o losie in
nych. Wystarczy wysłać smsa, a poczujesz jak smakuje władza nad czyimś lo
sem. Człowiek staje się produktem, głu
pią zabawką, która gdy się zepsuje wę
druje na śmietnik.
O Francuzach mówi się, że w kościele
są dwa razy w życiu. Gdy są chrzczeni i
podczas pierwszego ślubu. Po co im wia
ra, mają hipermarkety zamiast kościo
łów. Ekwiwalent wiary, jaki sobie two
rzymy jest tani, naiwny i bez duchowy.
Eutanazja, aborcja to drażliwe i dys
kusyjne zagadnienia, lecz nie w Hollandi. Gdy będziesz zapomnianym przez ro
dzinę staruszkiem i uznasz, że chcesz
umrzeć nikt nie będzie cię specjalnie po
wstrzymywał. Pojęcie rodziny traci sens
istnieje już tylko na papierze.
U nas bywa z tym różnie, często jest to
wymuszone brutalnymi realiami, w ja
kich przyszło nam żyć. Jednak instytu
cja rodziny funkcjonuje jeszcze całkiem
dobrze, pomimo odchodzenia od niektó
rych wartości moralnych. Poprzez wy
chowanie wpajany jest nam szacunek
do starszych i do kobiet. Można jeszcze
usłyszeć opinię o polskim mężczyźnie ja
ko dżentelmenie, przepuszczającym ko

biety, ustępującym miejsca, uczynnym,
o dobrych manierach. W rzeczywistości
jest chyba trochę inaczej. Nie psuj my te
go wizerunku, nie zachowujmy się jak
kupa chamów, wręcz przeciwnie utrwa
lajmy go.
Brak pieniędzy to przewrotna sytu
acja. Rodzi w nas to, co dobre, warto
ściowe, albo niszczy człowieka, dopro
wadzając do jego upadku. Przechadza
jąc się po mieście rzucimy pięć złotych
ulicznemu grajkowi, albo to nam ktoś
wydrze je z dłoni grożąc nożem w rę
ku. Nie obniżajmy poziomu człowieczeń
stwa, bo już niżej upaść chyba nie mo
że. Walczmy o przetrwanie godnie, nie
łamiąc z«sad społecznych. Pokażmy, że
tak też można. Bądźmy witaminą i an*
tybiotykiem dla chorego świata.
Poczucie humoru

To jedna z pozytywnych cech, jaka
wymieniają mieszkańcy krajów europej
skich opisując Polaków. Faktycznie mi
mo ponurej rzeczywistości jesteśmy we
sołym narodem, mamy wiele świetnych
kabaretów, od tego na Wiejskiej poczy
nając na legendarnym Kabarecie Star
szych Panów skończywszy. Od rubasz
nego dowcipu po wyszukany humor. Po
winna nas cieszyć taka opinia, róbmy
wszystko by ją podtrzymać i utrwalić.
Więc gdy będziesz poza granicami kraju
nie zachowuj się jak ponury burak, tyl

ko przywitaj uśmiechem inną osobą. Bo
najlepiej wzbudzić sympatię poprzez żart
i uśmiech właśnie. W medycynie już się
stosuje terapie śmiechem, która przyno
si pozytywne rezultaty.
Kłopoty

Tak najczęściej odpowiadali internauci. Tylko, dla kogo? Dla nas? Nie!
Wiążą się one raczej z tym jak jesteśmy
postrzegani i sami siebie opisujemy. Ja
ko nierozumnych awanturników, z któ
rymi nie można dojść do porozumienia.
Opinii takiej dorobiliśmy się za sprawą
ulubieńców narodu. Politycy, bo o nich
mowa potrafią skutecznie skompromi
tować nasz kraj na arenie międzyna
rodowej. Tylko, że oni to nie wszyscy.
Zmieńmy to, sprawmy kłopot w Euro
pie, ale nie poprzez dysputę, lecz swoje
umiejętności, słuszne poglądy, i ciężka
pracę. Tworząc silną konkurencję na
szym rówieśnikom z zachodu spraw
my by się nas bali. Już teraz na począt
ku naszej obecności we wspólnocie nie
będzie nam się pozwalać na swobodne
podejmowanie pracy. To chyba wystar
czający dowód. Tworzy się okresy przej
ściowe, bo potencjał, jakim dysponuje
my przysparza o ból głowy. Nawet pań
stwo polskie, ma z tym problem, cze
go dowodem jest odsetek bezrobotnych
studentów. Należy to leczyć, nim będzie
za późno.

Bananowy problem
Są żółte, smaczne i finezyjnie
zakrzywione. Posiadają kom
plet składników odżywczych,
można by się żywić tylko nimi.
Przy tym są łatwo przyswajal
ne dla organizmu. Trzy sztuki
dziennie zaspokajają zapotrze
bowanie organizmu w związki
mineralne. Zawierają też nie
omal wszystkie witaminy. Ba
nany, bo o nich mowa, od nie
pamiętnych czasów były głoszo
ne przez Jogów hinduskich za
owoce, które wpływają na spo
kój wewnętrzny i mądrość. Na
poleon uwielbiał ich smak, ale
poznał go dopiero na wyspie
Św. Heleny.
Co banan ma wspólnego z na
szym przystąpieniem do zjedno
czonej Europy, zapytacie?
A to, że te importowane do
polski, mimo źe lepsze i więk
sze są niechciane przez kraje

piętnastki. Dzieje się tak, dlate
go, źe my importujemy te owo
ce z krajów ameryki środkowej,
obciążonych cłem przez Unię.
Kraje europejskie dbają w ten
sposób o swoje byłe afrykańskie
kolonie, gdzie także jest upra
wiany bananowiec. W ten oto
sposób polityka i egoizm nie
których krajów, przeszkadza
wzbogacić Europę. Przynajm
niej tę bananową.
Podobnie się dzieje w przy
padku polskich produktów i
wyrobów regionalnych. Zarzu
ca się, że wytwarzane są w nie
odpowiednich warunkach sa
nitarnych. Ale czy oscypek ro
biony w sterylnej fabryce nadal
nim będzie, czy może pozosta
nie już tylko serkiem z owcze
go mleka? Zresztą ja jeszcze nie
słyszałem, żeby ktoś umarł po
jego spożyciu.
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Europę welcome to
Z

Kanclerzem

-

Radosławem

Marciniakiem,

o

programach

edukacyjnych Unii Europejskiej rozmawiała Joanna Skrobowska
i Anna Wojciechowska

dolarów plus koszty przelotu. Dwukrotnie
przeprowadzaliśmy rekrutację. Drugim
problemem jest to, że na studiach pody
plomowych uczą się pracujący. Tym sa
mym program upadł. Elektroniczna wy
miana korespondencyjna trwa nadal.
Mieliśmy możliwość podpisania umowy
z uczelnią francuską. Ale jestem przeciw
nikiem zawierania takich porozumień, z
których nic nie wynika. No, może wizyta
władz jednej uczelni u drugiej.
A cudzoziemcy... Ilu jest ich w gro
nie żakerii?

Niewielka liczba. To osoby głownie ze
Wschodu: Ukrainy, Białorusi, Mongolii.
Nie mamy informacji na temat tych, któ
rzy na stałe osiedlili się w Polsce. Warun
kiem rozpoczęcia studiów w naszej uczel
ni jest znajomość polskiego - nie prowa
dzimy zajęć w żadnym innym języku.
Szkoła nie uczestniczy w żadnym
programie edukacyjnym UE. Dlacze
go? Czy wiąże się to z brakiem zainte
resowania ze strony studentów?

WSPA to głównie przedsiębiorczość
i administracja. Co Pan sądzi o no
wym kierunku - europeistyce? Wkrót
ce wejdziemy do Unii...

Zastanawialiśmy się nad tym. Podob
ną treść merytoryczną niesie ze sobą już
istniejący - międzynarodowa współpra
ca polityczna i gospodarcza. Europiestyka wymagałaby bardziej uniwersyteckie
go podejścia.
Bardziej uniwersyteckiego?

Takie są niestety programy i ich mi
nima. Jeśli miałaby to być europeistyka
na naszej uczelni, chcielibyśmy poszukać
kierunku bardziej zawodowego. Takie
go, który pozwala na wykorzystanie zdo
bytych umiejętności i wiedzy, a nie tylko
umożliwiającego patrzenia nań od strony
kulturowej.
Czy w szkole funkcjonuje coś w sty
lu biura współpracy z zagranicą?

Nie istnieje. Mamy podpisaną umowę
z jednym uniwersytetów w USA w zakre
sie studiów podyplomowych, ale jest mar
twa. [od pierwszego marca na pierwszym
piętrze działa Biuro Karier i Współpracy z
Zagranicą - przyp. red.j
Dlaczego?

Cena, którą oferował partner, była zbyt
wysoka. Wahała się w granicach 10 000

Żadne głosy zainteresowania do mnie
nie dotarły. Kiedy istniał jeszcze Tempus,
próbowaliśmy nawiązać współpracę. Na
potkaliśmy na barierę związaną z wymia
ną młodzieży - znajomością języków ob
cych. Rzeczywiście, jako uczelnia nie ma
my doświadczenia w tym zakresie. Ale
śledząc działania innych szkół wyższych,
zauważamy, że często chęci dokonania
wymiany są większe niż zdolności do wy
kreowania popytu na nią.
Co to znaczy?

Trzeba pamiętać o dwóch elementach:
kwestii języków obcych i aspekcie finan
sowym. Student powinien zainwestować
pewne środki w tego typu działania. Nie
koniecznie musi być tak, że znajomość ję
zyków, zamożność i ogólny pożiom stu
denta predysponują go do tego, aby wy
jechać na praktykę, która będzie uznana
za swego rodzaju nagrodę. Potrzebna jest
znacząco większa aktywność. Jeśli samo
rząd [czyli wszyscy żacy, nie jego zarząd przyp. red.| podejmie działania, uczelnia
je wesprze.
Programy UE to staże, praktyki, wy
miana. Również dla wykładowców. Ja
kie jest zainteresowanie w tym środo
wisku WSPA?

Tu sytuacja jest inna. Znacząca cześć
kadry to kadra dwóch uczelni w sensie
etatowego zatrudnienia. Czerpią korzyści
z „uczelni macierzystych”, które rozpoczę
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ły działania wcześniej w programach typu
Leonardo da Vinci.
Kandydatów na studentów bar
dzo kuszą propozycje uczestniczenia
w programach w trakcie kształcenia
wyższego... Poza tym możliwość uzy
skania pracy po licencjacie z takim
dorobkiem w życiorysie jest większa.
To także dobra reklama szkoły. Co
Pan o tym sądzi?

Niewątpliwie zgadzam się z tym. Ale
oczekuję większego włączenia się mło
dzieży. Chodzi o to, by programy kształto
wane były z pewnym pomysłem. Chcemy
wiedzieć, jakie są szanse, aby nie była to
„para - gwizdek”. Niech nie będzie tak, że
osoba z administracji to zorganizuje, po
wiesi plakat i... Będzie czekała, aż się ktoś
zgłosi lub nie.
Czy Pańskie wyobrażenie to wypad
kowa: zorientowania się w środowisku
żakerii co do zainteresowania, podję
cie pierwszych działań związanych z
formalnościami, następnie prośba o
pomoc skierowana do władz uczelni?

Orientacja to sprawa studentów we
własnym zakresie. Sprawdzenie, nie prze
prowadzenie, jakie są procedury i formal
ności. Przy uzyskaniu i wypełnianiu wnio
sków możliwa jest nasza pomoc. Zwłasz
cza przy pokrywaniu kosztów z tym zwią
zanych. Prowadzenie tego programu musiałoby być dwutorowe - z jednej strony
studenci - organizatorzy, z drugiej koor
dynator - wyznaczony pracownik, który
zająłby się stroną formalną. Jednak on
niczego by nie tworzył, przygotowywał,
tylko w pewnym momencie przejmował
konkretne elementy (na przykład składał
podpisy w imieniu uczelni).
Jakie ewentualne trudności mo
głyby pojawić się, gdyby ów program
wprowadzano?

Jeśli ma być to wymiana, oznacza to, że
na uczelnię trafią studenci - cudzoziemcy.
Problem recepcyjny polega nie na tym, że
nie mamy miejsc do zakwaterowania, czy
możliwości stworzenia konkretnych zajęć.
Dylemat wiąże się z systemem komunika
cji. Przyjeżdżający musieliby posługiwać
się albo językiem obcym albo polskim, je
śli nim by władali. Próbowaliśmy kiedyś
przygotować program dla London Bussiness School - jednej z większych szkół
londyńskich. Mieliśmy grupę potencjalnie
zainteresowanych. Niestety nie byliśmy
w stanie stworzyć interesującego projek
tu, który poprowadziliby znani i ciekawi
ludzie, mówiący tak dobrze po angielsku
na temat stosunków międzynarodowych,
aby móc się swobodnie w nim poruszać.

z bliska

A kwestia finansowa? Wdrażane pro
gramy europejskie zasilają granaty.
Ale to tylko kropla w morzu potrzeb.
W rzeczywistości jest tak, iż uczelnia
sama dopłaca (student/wykładowca w
czasie wyjazdu nie pokrywa kosztów).

Jeśli mówimy o wymianie na poziomie
kilku studentów, nie ma problemu. Moż
na wtedy to potraktować nagrodowo. Je
śli rozmawiamy o generalnej wymianie załóżmy, że byłyby możliwości techniczne
i intelektualne studentów - i tak pojawią
się przeszkody.
Jakie?

Dofinansowanie jest wtedy wyższe niż
wpłacane czesne w WSPA przez daną oso
bę. Mówiąc krótko - jeśli student chce wy
jechać, a jego zagraniczna praktyka wy
maga pomocy materialnej, znaczną jej
cześć musiałby pokryć sam. Uczelnia ło
ży pieniądze tylko w zakresie ogólnym, na
przykład pokrywa pensję koordynatora.
Kiedy mówimy o finansowaniu wyjazdów
pojedynczych studentów, to należy zadać
sobie pytanie: gdy wysyłamy jedną czy
kilka osób, robimy to z Państwa czesne
go. Dlaczego? Oznacza to, że albo podno
simy je od każdego z Państwa, albo mówi
my: kto chce jechać, płaci sam. Osobiście
jestem zwolennikiem drugiej opcji.

A możliwość współuczestniczenia
w takim programie z inną szkołą wyż
szą?

Pamiętam, że kiedy byłem studentem,
sam chciałem coś zrobić. I to ja posze
dłem najpierw do starszych kolegów, po
tem do prorektora Politechniki. To dzia
ło się jeszcze za czasów „żelaznej kurty
ny”, kiedy naszą ojczyznę cudzoziemcy
odbierali jako bardzo atrakcyjną. Ci, któ
rzy wyjeżdżali i przyjeżdżali sami finanso
wali praktyki.
Czy Politechnika, UMCS zgodziłyby
się na taki krok?

Tu nie jest potrzebna ich zgoda jako ta
kich, tylko współpraca z konkretnym śro
dowiskiem studentów.
Czy widzi Pan w studentach bazę,
która mogłaby już na chwilę obecną
wziąć udział w programach europej
skich?

Mogłyby być z tym kłopoty. Chodzi o
finanse, znajomość języka i bardzo do
bre wyniki w nauce. Oczywiście są oso
by o wysokich osiągnięciach nauko
wych. Nie wiem, jak jest ze znajomością
języków...

czeństwo konieczności uzupełniania
materiału?

Student nie będzie musiał uzupełniać
materiału. Formalne uznanie dyplomu to
potwierdzenie pieczęcią urzędową uczel
ni. Reszta jest problemem między praco
dawcą, a pracobiorcą. Na terenie Polski
cały czas mamy dylemat dotyczący tego,
w jaki sposób traktuje się absolwentów
studiów licencjackich. Niektórzy uważa
ją, że to tylko częściowe wykształcenie
wyższe, co nie jest prawdą. W Europie po
ziom szkolnictwa, odpowiednik właśnie
naszego licencjata, jest wykształceniem
pełnym. Tam mniejszy procent młodych
osób niż Polsce jest zainteresowany stu
diami magisterskimi.
Jak ocenia Pan szanse pozyskania
pracy w krajach europejskich przez
absolwentów WSPA?

Tu trzeba rozważyć dwa kryteria: zdol
ność - chęć absolwenta do poruszania się
po rynku europejskim i znajomość języ
ków obcych. Uzupełnia to umiejętność
zaprezentowania swoich predyspozycji i
zdobytej wiedzy. Szanse są spore. A to
dlatego, że od strony języków obcych sta

Do maja czesne za jeden semestr w
zagranicznej renomowanej uczelni dla
obywatela naszego kraju jest cztemastokrotnie droższe (około 70 tys. zł)
niż dla Niemca czy Francuza. Sytuacja
zmieni się w momencie przystąpie
nia Polski do UE. Jak pomoc ze strony
WSPA wyglądałaby wtedy?

Jeśli rozmawiamy o górnych zakresach
tych funduszy mówię „nie”. Jeśli chodzi
o dolne... Student wpłaca czesne tak sa
mo, jakby był tutaj i uczelnia teoretycz
nie - potencjalnie dofinansowuje wyjazd.
Ale w tej sytuacji byłaby to forma nagro
dowa; choćby w postaci stypendium na
ukowego.
Czy wie Pan, jakie szkoły średnie i
wyższe w Lublinie uczestniczą w pro
gramach europejskich?

Jeśli chodzi o średnie - nie orientu
ję się. Ale przeprowadzaliśmy badania
wśród naszej konkurencji. Niektóre uczel
nie próbują podjąć taką tematykę. Jak do
tej pory nie słychać o sukcesach. Wyjątek
stanowią placówki zamojskie.
KUL, UMCS...

Właściwie wszystkie uczelnie państwo
we mają mniejszą lub większą wymianę
w tym zakresie i biorą udział w projek
tach. Być może rzeczywiście KUL ma naj
większą...

Czy orientuje się Pan, jaką część
studentów stanowią „aktywni’? Pro
gram Młodzież bazuje na zajęciach pozauczelnianych. Przykładem może być
choćby wolontariat. Nawet wśród studentów jest Rzecznik Prasowy WOSP.

Niestety nie wiem, ile to osób. O tym, że
taki ktoś jest, słyszałem. Były tutaj orga
nizowane zbiórki.
Pytanie o dyplomy wieńczące na
ukę w WSPA - będą uznawane w kra
jach UE? Czy nie pojawi się niebezpie-

ramy się zabezpieczyć stosunkowo dużą
liczbę zajęć i bardzo dobrych wykładow
ców. Istnieje możliwość zdobywania cer
tyfikatów. Musimy też pamiętać o meto
dach kształcenia w Polsce i w Europie.
My mamy inną formę nauczania - owe
pięcioletnie studia stanowią o bardzo do
brych podstawach wykształcenia ogólne
go w każdej z dziedzin, którą student zgłę
bia. Wydaje mi się, że zatrudniający bar
dziej cenią sobie zdobyte umiejętności niż
samą wiedzę.

wyspa
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ŚWIAT
► Ułatwienie w znajdowaniu pracy oraz ujedno
licenie dokumentów aplikacyjnych - temu ma
służyć projekt wprowadzenia dokumentu EUROPASS. Od 2005 r. o dokument takie bę

Czego to ludzie
nie wymyśle

Odlotowy wyścig
Do nie codziennego wyścigu doszło we Wło
szech. W ramach obchodów 100-lecia pierw

dą mogli się starać wszyscy obywatele państw
UE, którzy będą chcieli podjąć pracę w któ

20 marca pod Olsztynem odbyły się 14

szego lotu samolotem w tamtejszej bazie lotni

rymkolwiek z państw członkowskich Unii. Bę

Mistrzostwa Świata w Rzucie Młotkiem do

czej w Grosetto odbyła się rywalizacja myśliw

dzie on zawierał wystandaryzowane informa

Telewizora. Organizowane od wielu już lat

ca i bolidu formuły jeden. Kategorię pojazdów

cje o przebiegu studiów, doświadczeniu zawo

zawody polegają na rozbiciu ustawionych na

reprezentował Ferrari F1 F2003-GA, zaś samo

dowym czy odbytych szkoleniach.

palach telewizorów. W tegorocznych zmaganiach

lotów Eurofighter Typhoon IPA 2 Za kierowni

udział wzięło 40 osób, a wśród nich aktorzy,

cą auta zasiadł mistrz świata F1. Niemiec Mi-

dziennikarze oraz wieloletni sympatycy

chael Schumacher. Jego przeciwnikiem został

tów, bo aż 95 % korzysta z Internetu. Badanie

„młotków". Tym razem organizatorzy przygotowali

Maurizio Cheli, szef pilotów doświadczalnych

wykonała firma 360 Youth na grupie 4,6 tys.

dwie konkurencje: „pal-secam” oraz „przełajowy

firmy Alenia Aeronautica. Miejscem pojedynku

osób. Zrównał się czas, jaki poświęcają na ko

cross". W pierwszej z nich, zwyciężyły ex aequo

był pas startowy miejscowej bazy lotniczej. Kon

rzystanie z nowych technologii przedstawicie

aktorka Teatru Nowego w Lodzi Mirosława

frontacja odbyła się na trzech dystansach 600,

le obu płci. Kobiety pod tym względem dogoni

Olbińska i Aleksandra Kozdrońska. Jednocześnie

900 i 1200 metrów. Specjaliści z Ferrari przewi

ły mężczyzn. Studenci są także liderami, jeżeli

zostały one pierwszymi kobietami w historii,

dywali, że ich pojazd poradzi sobie z konkuren

chodzi o ściąganie plików muzycznych z sieci,

którym udało się zdobyć puchar. W finałowej

tem na pierwszych dwóch, jednak wygrał tylko

robią to czterokrotnie częściej niż statystyczny

części zawodów bezkonkurencyjny okazał się

na pierwszym, najkrótszym odcinku. Pilot my

Amerykanin.

natomiast Michał Jaworski. Mistrzostwa według

śliwca stwierdził, że największą trudnością, by

uczestników stały na wysokim poziomie, a jedyny

ło utrzymanie maszyny na ziemi. Schumi takich

KRAJ

problem stwarzały warunki atmosferyczne,

problemów nie miał. Nie powinna go martwić

► IX edycja konkursu „Grasz o staż"

a w szczególności porywisty wiatr. Wszyscy,

także rywalizacja w cyklu GP F1. Jest zdecydo

Konkurs organizowany przez

którzy zdecydowali się jednak spędzić czas

wanym faworytem.

PricewaterhouseCoopers i „Gazetę

w ten nietypowy sposób zostali nagrodzeni

Wyborczą", przeznaczony jest dla studentów

pamiątkowymi dyplomami.

► Ogromny odsetek amerykańskich studen

KJ

Lukisz

III, IV i V roku oraz absolwentów do 35 roku
życia. Kierunek studiów nie ma znaczenia.
Do wygrania jest 160 praktyk, studia
podyplomowe i szkolenia prowadzone

Gorzej tylko w Czadzie

przez profesjonalne firmy szkoleniowe.
Zadania konkursowe dotyczą m.in.:

dła na pomysł przedłużenia sobie weekendu, trans

Bankowości, Dziennikarstwa, Finansów i

misję wykładu przeprowadzono także w trzech mniej

Księgowości, Informatyki, Marketingu, Prawa,

szych aulach.

Programowania, Public Relations, Zarządzania

Profesor Balcerowicz przedstawił sytuaqę gospo

IT, Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Trzeba

darczą poszczególnych krajów świata na przestrzeni

się śpieszyć, bo ostateczny termin nadsyłania

ubiegłego stulecia. Wskazywał dynamikę ich rozwoju

prac mija 5 kwietnia. Zgłoszenia można

oraz analizował przyczyny klęski gospodarczej. Ana

nadsyłać tylko ze strony www.grasz.pl

logicznie wskazywał drogę do osiągnięcia sukcesu.
Zasadniczą część wykładu poświęcił ukazaniu różnic
pomiędzy gospodarką socjalistyczną na przykładzie

► Chcesz sprawdzić swoją kapelę? Weżcie
udział w XVII Przeglądzie Młodzieżowych

Polski, a gospodarką kapitalistyczną. Skrytykował tak

Zespołów Muzycznych w Piasecznie. Projekty

że polskie sądownictwo, podsumowując je stwierdze

muzyczne (maksymalnie 15minut muzyki)

niem, że „Gorzej jest co najwyżej w Czadzie".

należy przesyłać do 13 kwietnia. Spośród

Na koniec, słuchacze mieli możliwość zadawania py

nadesłanych zgłoszeń organizatorzy wybiorą

tań. Nie wszystkie były proste. Mimo to profesor wy

20 kapel, które będą mogły przedstawić

„Sukcesy i porażki w nadrabianiu gospodarczego dy

szedł z opresji obronną ręką. Czego me można powie

swoją twórczość podczas przeglądu. Koncert

stansu” to tytuł wykładu, który odbył się 19 marca w

dzieć o wszystkich pytających. Jeden z nich na swoje

odbędzie się 24 kwietnia w Ośrodku Kultury

Wyższej Szkole przedsiębiorczości i Administracji. Po

pytanie, uzyskał jednoznaczną odpowiedź: „To pytanie

w Piasecznie. W skład tegorocznego jury

prowadził go Prezes Narodowego Banku Polskiego

jest trafione kulą w płot."

wejdą m. in.: Katarzyna Nosowska, Tymon

Leszek Balcerowicz. Spotkanie cieszyło się sporym

Dla WSPA i jej władz, wydarzenie było niewątpliwym

Tymański i Kuba Wojewódzki. Na zwycięzców

zainteresowaniem, o czym świadczy liczba blisko ty

sukcesem, czego dowodem, były gratulaqe wojewo

czekają nagrody pieniężne. Szczegóły:

siąca dwustu przybyłych słuchaczy.

dy lubelskiego Andrzeja Kurowskiego złożone na ręce

www.kulturalni.pl

Na wypadek, gdyby zbyt duża liczba studentów wpa-

kanclerza WSPA Radosława Marciniaka. Ł-Gieniusz

► Według badań przeprowadzonych przez
Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki
Społecznej w 2003 roku najwięcej było
bezrobotnych sprzedawców. Jednocześnie
najwięcej ofert pracy dotyczyło właśnie tego
zawodu. Chyba komuś się nie chciało...
wysilać.

OGŁOSZENIE
Redakcja „wyspy" czeka na chętnych do podjęcia współpracy. Jeśli piszesz,
fotografujesz, rysujesz lub w jakikolwiek inny sposób chciałbyś przyczynić się do rozwoju
naszego 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!
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Wielki Brat z toalety!!!

MIASTO
► W dniach od 4 do 9 maja 2004 roku odbędą się
Juwenalia - Dni Kultury Studenckiej. W planie
m.in. „PRL Party”, Nocny Kabareton, ognisko z

W związku z niedawnymi kradzieżami suszarek oraz

przejdzie przez okres testowy, to identyczne mode

tańcami i irlandzkimi śpiewami w towarzystwie

zaśmiecaniem i zanieczyszczaniem ubikacji, władze

le znajdą się pod wszystkimi łazienkowymi sufitami.

zespołu Samhain, musical „Historya" Teatru ITP

WSPA podjęły decyzję o instalacji kamer w każdej z

- Firma realizująca zamówienie jest zobowiązana za

oraz bieg o beczkę piwa. Na odbywających się

uczelnianych toalet. - Mamy nadzieję, że ich obec

kończyć instalację w przeciągu bieżącego miesiąca.

w tym czasie koncertach, będzie można zoba

ność zniechęci ewentualnych złodziei i zapobiegnie

- informuje kanclerz.

czyć min: Elektryczne Gitary, Ira, Pidżama Porno,

między innymi zapychaniu muszli klozetowych papie

- Kamery w kiblu? No nieźle! Niech się dowiem, któ

Kombi. Jako gość specjalny wystąpi zespół Bra-

rem toaletowym - mówi kanclerz WSPA Radosław

ry ziomek wyrwał te suszarki... - komentuje wyraźnie

inStorm. Samorząd WSPA jest współorganizato

Marciniak. - Miarka się przebrała - dodaje.

zdenerwowany Jarek z III roku socjologii. Opinie stu

rem imprezy.

Kamery mają pojawić się zarówno w toaletach dla

dentów są podzielone, a nam pozostaje jedynie przy

pań jak i dla panów. W jednej z ubikacji zainstalowa

pomnieć: Drogie Panie, nie siedżcie zbyt długo w ka

no już pierwszy model: Sony WC-Hi8. Jeśli pomyślnie

binach! A Wy, Panowie, celujcie w pisuar... Red.

► „Najlepsi u najlepszych" to konkurs organizowa
ny przez Biuro Karier Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Udział w nim mogą wziąć studen
ci III, IV, V roku oraz absolwenci do 26 roku życia
KUL, UMCS, AR, PL i AM. Do wygrania 39 płat
nych staży wakacyjnych w 27 firmach, których
dotyczą zadania konkursowe. Szczegóły pod ad
resem www.kul.lublin.pl/admin/kariera/najlepsi/
Prace podpisane imieniem i nazwiskiem z do
łączonym CV, aktualnym zdjęciem i klauzulą o
przetwarzaniu danych osobowych należy skła
dać do 10 maja w BK KUL.
► Język: białoruski, czeski, bułgarski, ukraiński, a
także rosyjski stają się popularniejsze. UMCS od
nowego roku akademickiego uruchamia slawi
stykę. Specjalność to propozycja przygotowana
przez Instytut Filologii Słowiańskiej. Nabór rozpocznie się w lipcu. Kandydaci do wyboru ma
ją dwa profile. Pierwszy, białorutenistyczno-rusycystyczno-bohemistyczny, to nauka języka biało

Tego jeszcze me było! W kwietniu w uczelnianych ubikacjach pojawią się kamery!

ruskiego i czeskiego. Drugi ma charakter bułgarystyczno-rusycystyczno-ukrainistyczny. Na obu
- trzyletnich studiach licencjackich przewidzia

Reklama w kosmosie

no 30 miejsc. Przyjęcia na podstawie konkursu
świadectw.

Biznes reklamowy dotrze wkrót

Lawrienow wyjaśniając, że ogrom

nie nie ma zasadniczych proble

ce w kosmos dzięki wynalazko

ne napisy na niebie będą ułożone

mów z budową i wystrzeliwaniem

UCZELNIA

wi rosyjskiego naukowca, a mia

ze sputników, które w ciągu doby

obiektów kosmicznych, które bę

► W rankingu uczelni niepublicznych opublikowa

nowicie reklamie kosmicznej - pi-

kilkakrotnie okrążą ziemię.

dzie można oglądać z ziemi go

nym w marcowym wydaniu tygodnika Newswe

sze agencja lnterfax. Jego wyna

„W tych regionach, gdzie będzie w

łym okiem.

ek, WSPA zajęła 38 miejsce w kraju i 1 miejsce

lazek zarejestrował rosyjski urząd

danej chwili noc, ludzie będą mo

Wynalazca wyjaśnił, że „z Ziemi

w województwie lubelskim.

patentowy.

gli odczytać z nieba słowa i sym

sputniki będzie można obserwo

Jaka reklama może objąć swym

bole reklamy” - powiedział autor

wać na tle ciemnego nieba dzięki

► Na przełomie kwietnia i maja rusza nowy layout

oddziaływaniem wielkie przestrze

pomysłu, konstruktor urządzeń lot

zainstalowanym na nich urządze

strony wspa.pl. Autor projektu - Sławomir Kozik

nie i kolosalną liczbę odbiorców"

niczych i kosmicznych.

niom odbijającym światło słonecz

jest zwycięzcą konkursu na nową szatę graficz

- powiedział wynalazca Aleksandr

Zdaniem konstruktora, obec

ne".

ną uczelnianej witryny. Konkurs odbył się mię

Źródło: PAP

dzy 15 a 30 stycznia b.r. Nadesłano osiemnaście
prac. Przyznano dwa wyróżnienia dla prac Marci

Żucie w Singapurze

Miłość po seksie

na Obła i Pawła Czerwieńskiego. Nagrodą głów
ną w konkursie był monitor liyama HM704Utc,
natomiast dwa przyznane wyróżnienia to USB
Memory Stick.

Po 12 latach zakazów zarówno produkcji jak i

Kokaina i miłość działają podobnie, wzmagając

sprzedaży, gumy do żucia ponownie wracają na

wydzielanie przekaźnika - dopaminy. Gdy jeste

singapurski rynek. Na razie będą to jednak jedynie

śmy zakochani, mózg pobudza pracę serca, zmu

gumy lecznicze oraz pomagające rzucić palenie.

szając je do trzy razy szybszego bicia. Krew kie

ki dla Waszego bezpieczeństwa! Tylko bez wło

Władze tego miasta-państwa zdecydowały się na

rowana jest do policzków narządów płciowych.

chatych myśli, prosimy! Informujemy, że chodzi o

ten krok głownie ze względów estetycznych oraz

Efekt nie trwa wiecznie. Objawy przestają poja

gumowe dywaniki. Są przytwierdzone do terako

porządkowych Mówiąc ściślej produkt ten zniknął

wiać się po okresie od trzech do siedmiu lat. Na

ty na parterze, w przejściu koło mniejszego skle

ponieważ większość chodników, parkowych ławek, a

zakochanie się jednak można wpłynąć, zwiększa

piku. Podłoga jest tam lekko pochylona, co mo

także poręczy w autobusach pokryta była przeżutymi

jąc częstotliwość kontaktów seksualnych. Częst

że spowodować poślizg i bolesny upadek. Te

gumami. Argumentem przemawiającym za

szy seks, to większe szanse na narkotyczne za

raz jest wszystko w porządku, nie macie się cze

zniesieniem zakazu okazała się zawarta ze Stanami

durzenie. Doprawdy? źródło: przekroj.pl

go obawiać!

► W uczelni pojawiły się nowe perforowane gum

Zjednoczonymi umowa o wolnym handlu. Lukisz
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społeczeństwo
jak wezwać karetka?

Instrukcja obsługi
ak wezwać karetkę po
Po jakimś czasie dochodzimy
gotowia? Banalne py
do wniosku, że jest napraw
tanie. Odpowiedź zna każdy, dę źle i dopiero wtedy zaczy
nawet dziecko z podstawów
namy dzwonić by wezwać po
ki. Wszyscy wiedzą, że wy
moc. W dobrej wierze wykrę
kręca się numer 999 i zgłasza
camy numer pogotowia ratun
zaistniały wypadek. Karetka
kowego. Łączymy się z panią,
wcześniej czy później dociera
która z anielską wręcz cierpli
na miejsce zdarzenia i udzie
wością wypytuje nas o wszel
la pomocy poszkodowanemu.
kie dane tzn. imię i nazwisko
Proste, prawda? Inaczej się
chorego, wiek i adres. Dopiero
dzieje w momencie, gdy wzy
na samym końcu pyta o dole

J

likatnie nie przyjemna. Jesz
cze raz łączy nas z dyżurnym i
tutaj zaczyna się pokaz naszej
dyplomacji. Próbujemy reali
stycznie przedstawić grozę sy
tuacji, w jakiej się znaleźliśmy.
Uświadamiamy lekarza, że jest
2:00 w nocy, nie mamy żad
nych leków, a do całodobowej
apteki jest naprawdę daleko.
Nasz słuchacz pozostaje tępy
na nasze uwagi. Przechodzimy

Tym razem nie udało się dojechać na czas. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych.

wamy karetkę w nocy i nie daj
Boże na stancję. Od momen
tu połączenia się z numerem
ratunkowym rozpoczyna się
długa droga. Jesteśmy wysta
wieni na próbę cierpliwości,
znajomości medycyny, sztuki
dyplomacji i wyraźnego wyra
żania się. Najważniejsza oka
zuje się jednak umiejętność
przekonywania dyspozytorki,
niż faktyczny stan chorego.
Procedura dogadania się ze
służbą zdrowia wygląda mniej
więcej tak...
Zakładając, że cała ta trage
dia ma miejsce w nocy ocenia
my czy nasz chory wytrzyma
do rana, podajemy mu w tym
celu wszelkie dostępne leki z
domowej apteczki i czekamy.

gliwości. Odpowiadamy z za
pałem, że chory ma wysoką
gorączkę, nie reaguje na to, co
się do niego mówi i w ogóle jest
z nim bardzo źle. Dyspozytorka wyraźnie znudzona naszym
monologiem łączy nas z leka
rzem dyżurnym, z którym roz
mowa wygląda podobnie acz
kolwiek bardziej dotyczy na
szego chorego. Mimo trudno
ści z nawiązaniem wspólnego
języka z naszymi rozmówcami,
jesteśmy prawie pewni, że na
sza upragniona karetka zaraz
przyjedzie. Niestety w pewnym
momencie połączenie zostaje
przerwane. Jesteśmy dzielni:
dzwonimy od nowa. Pani dyspozytorka, gdy słyszy nas po
nownie, jest nazwijmy to, de

do bardziej drastycznych środ
ków. Mówimy, że zadzwonimy
do samego prezydenta miasta,
radia, telewizji, gazety i wszy
scy się dowiedzą jak to pracuje
służba zdrowia w tym mieście.
Używamy przy tym już słow
nictwa nie dyplomatycznego
lecz podwórkowego. Dzięki te
mu stawiamy na swoim.
Przyjeżdża trzech panów.
Wchodzą do mieszkania i py
tają, co dolega choremu, jaką
ma temperaturę i tym podob
ne. Odpowiadamy grzecznie,
że termometru nie posiada
my. To bulwersuje niesamo
wicie pana doktora. Robi nam
wykłady i poucza. Dowiaduje
my się przy okazji, że na wy
posażeniu karetki termome

-10-

tru także nie ma. Pan doktor
ogranicza, więc swoją wizytę
do obsłuchania chorego i po
dania leku przeciwgorączko
wego. Przedtem pyta nas, co
jest skuteczniejsze zastrzyk
czy czopek? Uwzględniając
niepewne kompetencje na
szego wybawcy decydujemy
się na czopek. Następną czę
ścią są sprawy papierkowe.
Podajemy długopis. Swojego
lekarz nie posiada. Następnie
informujemy gdzie się znaj
dujemy, podajemy dokładny
adres, dzielnice miasta, za
stanawiając się przy tym jak
oni tutaj trafili? Pan doktor
wydawałoby się lekko poiry
towany radzi nam, aby za
prowadzić chorego rano do
przychodni w celu dokładne
go zbadania. Gdy uświada
miamy mu, że jesteśmy spo
za Lublina, zauważamy zdez
orientowanie w jego oczach.
Okazuje się, że nie wie, co
nam odpowiedzieć. Wychodzi
bez pożegnania. Oddychamy
z ulgą - nasz gość stawał się
mało przyjemny. Pół godzi
ny później gorączka chorego
opada a wraz z nią nasza wia
ra w służbę zdrowia.
Na zakończenie życzymy
wszystkim wytrwałości i po
mysłowości w korzystaniu z
usług pogotowia. Chciałybyśmy was jeszcze pocieszyć.
Prawdopodobnie taki przypa
dek przytrafił się tylko nam.
Zazwyczaj karetka przyjeżdża
na każde wezwanie, więc nie
bójcie się i dzwońcie pod nu
mer alarmowy 999.
Emilia Mantaj
Anna Paczyńska
Numery alarmowe:
► policja: 997
► straż pożarna: 998
straż miejska: 986
pogotowie ratunkowe: 999
pogotowie ciepłownicze 993
pogotowie dźwigowe 982
pogotowie energetyczne: 991
pogotowie gazowe: 992
pogotowie wod.-kan.: 994

społeczeństwo

Może jednak lepiej
wiedzieć...
ostanowiłam
sprawdzić
na
własnej skórze, jak w Lublinie
wyglądają badania na HIV. Udałam
się w tym celu do Ośrodka Leczenia
Uzależnień na Aleje Tysiąclecia.
Interesowało mnie, jakie są te badania,
jakie procedury, i jak to ogólnie
wygląda.
Poszłam więc pewnego wtorkowego
popołudnia (gdyż ośrodek przyjmuje
tylko we wtorki i czwartki od 16 do 18).
Z ulicy od razu wchodzi się do
poczekalni. Badania niby są anonimowe,
ale poczekalnia jest dla wszystkich, więc
przywitało mnie kilka zaciekawionych
spojrzeń. Nie przejmując się (jeszcze)
poszłam do dyżurki, gdzie siedział
pielęgniarz. Zapytał mnie, w jakim
celu
przyszłam.
Odpowiedziałam,
że badania chcę zrobić, więc dał mi
ankietę do wypełnienia i kazał czekać w
poczekalni, aż pani doktor będzie mogła
mnie przyjąć. Ankietę wypełniłam,
odpowiadając na pytania o wiek, płeć,
używanie narkotyków, województwo,
zawód, sytuacje materialną i inne
ogólne pytania. Po chwili pani doktor
była wolna i mogłam wchodzić.
Gdybym wiedziała, co mnie czeka,
uciekłabym szybciej, niż by mnie zdążył
ktoś w ogóle tam zauważyć, albo wcale
bym nie poszła. Nawet dla Was.
Pani doktor od progu potraktowała
mnie jak potencjalnego ćpuna albo
potencjalną puszczalską. Zrobiła mi
drugą ankietę, już nie taką ogólną,
pytając o liczbę partnerów seksualnych,
ile ćpam i co, jak często się upijam do
nieprzytomności (za to nie zapytała,
czym), jak często sypiam z facetami
i z iloma różnymi na raz i właściwie
dlaczego chcę się zbadać. Sama ankieta
jest zrozumiała, natomiast nie wiem,
dlaczego owa pani zachowuje się tak,
jakby każdy, kto się bada był nieomal
przestępcą idiotą i grzesznikiem na skalę
globalną. Po ankiecie krótki wykład o

P

możliwościach leczenia, ile trwa i gdzie
się odbywa. No i ile kosztuje?
Dowiedziałam się więc, że leczenie
odbywa się w Warszawie, trwa latami i
jest bezpłatne (w tym miejscu zostałam
obdarzona uśmiechem, od którego
właściwie powinno mi się ściąć białko
w całym organizmie. Słusznie zresztą,
bo skoro tyle ćpam, piję i sypiam, to nic
ze mnie juz dobrego nie będzie...) Potem
dowiedziałam się, że nie powinnam
wpaść w nałóg badania się (jakby mi to
kiedykolwiek groziło albo było wyjątkowo
przyjemne) i dostałam karteczkę, która
upoważnia do oddania krwi.
Badanie robi się u tej samej osoby,
która przyjmuje interesantów, a więc u
pana pielęgniarza. Delikwent siada na
krzesełku i oddaje krew. Od niedawna
stosuje się metodę badania śliny, ale ja
trafiłam na pobieranie krwi.
Zabrzmi to pewnie śmiesznie, ale
samo badanie było nawet przyjemne.
Po pierwsze, pan nie traktował mnie z
góry i z pozycji Ja dobry, ty zła”, tylko
starał się wytłumaczyć, że badania
często wychodzą negatywnie, (czyli
dla mnie pozytywnie), że badają się
najczęściej ludzie myślący, którzy
mają wystarczająco dużo wyobraźni.
Poczułam się lepiej, szczególnie, że
pochwalono moja odwagę. Po badaniu
można jeszcze chwile posiedzieć i się
uspokoić. Co prawda badanie jest
mniej denerwujące niż pani doktor...
Wyniki odbiera się po kilku dniach,
we wtorki i czwartki. Długo się
zastanawiałam, czy w ogóle po nie iść,
ale przecież badać się i nie odebrać
wyników jest bez sensu. Poszłam.
I wszystko jest ze mną w porządku.
Zdrowa
oczywiście,
szczęśliwa,
wypadam na zewnątrz, wracam do
domu i znowu żyję normalnie. Czasem
tylko sobie myślę, że pani doktor
przydałyby się badania... psychiatryczne.
Anonimowo i bezpłatnie. Anna Butryn

W skrócie:
HIV - Humań Immunodecifiency Virus • to wirus

AIDS - Acquired Immune Defioency Syndrome

wywołujący brak odporności immunologicznej.

- nabyty zespół niedoboru odporności AIDS

Organizm każdego człowieka jest wyposażony w

jest zespołem objawów różnych chorób. Wiele

mechanizm obronny - system immunologiczny,

z tych chorób występuje powszechnie i nie są

który zwalcza wszystkie infekcje i choroby.

one specjalnie szkodliwe. Jednakże dla osób z

HIV powoli osłabia ten system, prowadząc do

upośledzonym systemem odpornościowym mogą

ostatecznego zniszczenia Osoba zakażona może

one być śmiertelne AIDS jest plagą XX i XXI

przez wiele lat być nosicielem wirusa HIV, zanim

wieku Jak do tej pory me wymyślono szczepionki

zachoruje na AIDS.

zapobiegającej tej chorobie Badania trwają.

„Modne” palenie
| \o Ciebie piA/sze studen
cie, co dzierżysz w
ręce śmierdzące
go peta, do Ciebie
dziewczyno rozko
szująca się chmu
rą cuchnącego dy
mu. Do Was pa
lacze! Chcę byście
wiedzieli, że pa
lenie stało się po
prostu nie mod
ne! Zapytacie: „co
ma piernik do wia
traka?” A właśnie
ma. Tak jak nie jest na czasie pokazać
się na imprezie w dresach i w lakierkach,
tak nie jest modnie oddawać się nałogowi
palenia. A komu przeszkadza, że ja palę,
zapytacie? Komu? Wyobraźcie sobie, jak
się czują Wasi znajomi, gdy katujecie ich
paskudnym dymem. Co ma powiedzieć
Twoja dziewczyna (chłopak) gdy całuje
się z popielniczką?
Nie przekonały Cię nudne akcje typu
„Rzuć palenie razem z nami”, nie prze
raża Cię mroczna wizja pełnych smo
ły płuc? To może przekona Cię moda!
Chcesz być cool? Wyrzuć papierosa! Pa
lenie nie jest już trendy! Kiedyś owszem.
Paląc podprowadzonego tacie papierosa
czułeś się taki dorosły’. Teraz jest odwrot
nie. Palisz? Jesteś dzieciak!
Wchodzimy do Europy, Europy któ
ra nie pali. W większości europejskich
miast nie wolno już palić w miejscach
publicznych. Chcesz aby na ulicy Bruk
seli, czy Paryża widząc Cię z papierosem
mówili: „zacofany Polak”? O Tobie któ
ry uważasz się za modnego Europejczy
ka? Zrób coś z tym! Zgaś papierosa! Bę
dziesz mody!
Tomasz Jędryszek

KOMENTARZ REDAKCJI
Kobieta z papierosem to żenada. Facetom, mimo po
stępującego zniewiesoenia. łatwiej jest pozbyć się na
łogu; poradzą sobie sami, więc me będziemy o nich pi
sać. Ale Wasze wdzięki, drogie panie, są niestety zagro
żone. Nie będziemy zasypywać Was argumentami typu:
„palenie przyśpiesza starzenie się skóry i sprzyja tworze
niu się zmarszczek". Wiemy, że to nie robi na Was wra
żenia Przecież można kupić inteligentny krem uspraw
niający komunikację międzykomórkową, słowem: antyzmarszczkowy, do tego krem pod oczy na noc. potem
krem pod oczy z peptydami na dzień, dla dobrego sa
mopoczucia krem relaksujący (bez względu na porę), no
i jeszcze puder nawilżający w kremie i na koniec puder
maskujący. 0 tak Maskujący A od momentu, gdy za
częliście czytać ten komentarz, na raka płuc umarto na
swieae tylko 5 osób.

wyspa

uczelnia

Gabinet Cieni
Notował: Miłosz Bednarczyk
4 tysiące studentów, 170 wykładowców, 24 miliony złotych rocznego obrotu - tak pokrótce
scharakteryzować można Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji, największą szkołę
zawodową w Polsce. WSPA to firma, na którą składa się mnóstwo elementów i tylko poprawne
działanie ich wszystkich gwarantuje sukces, jakiego jesteśmy świadkami. Te elementy to oczywiście
ludzie. Ludzie, którzy często są w cieniu wykładowców, z którymi macie zajęcia. Ludzie, od których
mnóstwo zależy, a mało kto ich zna. Czas zatem najwyższy, aby ich przedstawić!
naszych pracowników. Dotyczy to głównie panów z

wszystkich

kwestii

organizacyjnych

Administracji Szkoły - to zazwyczaj z nimi w tej kwestii

całym tokiem studiów.

współpracuję.

Czym zatem zajmuje się Dział Toku Studiów?

Sekretarka zajmuje się także robieniem kawy,

Spełnia kilka ról. Jednym z jego elementów jest Biuro

herbaty itp., prawda?

Obsługi

Tak. To także jeden z moich obowiązków. Jeżeli do

ze

Kanclerza przychodzą goście, to muszę podać im coś

odpowiedzialny jest także za rekrutację.

do picia - najczęściej kawę albo herbatę.

Biuro Obsługi Studenta to, używając nomenklatury

A jaką kawę lubi Kanclerz?

z innych uczelni, popularny „Dziekanat”...

Czarną rozpuszczalną z cukrem bez mleka.

Zgadza

Studenta,

studentami,

zajmuje
także

się,

się

z

natomiast

związanych

zatem

kontaktem

wykładowcami.

w

z

Wyższej

Dział

Szkole

Przedsiębiorczości i Administracji me ma dziekanów,
ponieważ

Kanclerz o pani Sambor
Pani

Aneta

przyszła

do

nas

w

pewnym

Niemniej

jesteśmy
jednak

jednostką

studenci

są

bezwydziałową.
przyzwyczajeni

do

pani

posługiwania się nazwą .Dziekanat”. Ja nazwałabym

Edyty Truszkowskiej, która odeszła na urlop

Biuro głównym źródłem wiadomości dla studentów.

macierzyński. Tym niemniej mogę powiedzieć z

To tu wszyscy oni się koncentrują, od zapisania się na

Aneta Symbor

miłym zaskoczeniem, że pani Sambor sprawdziła

studia, poprzez całe 3,5 roku swojej nauki. W Biurze

Sekretarka WSPA

się na tym stanowisku i na nim pozostanie. To

wydawane

są

wszelkiego

rodzaju

bardzo pogodna osoba, a co za tym idzie, oprócz

podbijane

są

legitymacje

oraz

Jakim szefem jest Kanclerz?

wszystkich

ważnych

tego nasz „Dziekanat" zajmuje się organizowaniem

Na pewno bardzo wymagającym i stanowczym. Daje

w pracy sekretarki, jest to jeden z jej cennych

egzaminów końcowych, do których wszyscy studenci

czas na zrobienie czegoś, a potem konsekwentnie

atutów.

WSPA będą musieli przystąpić.

sensie

przypadkowo,

aspektów

tzn.

na

miejsce

merytorycznych

zaświadczenia,

indeksy.

Oprócz

egzekwuje to, co polecił wykonać. Liczy się dla niego

Ile osób zatrudnia Biuro Obsługi Studenta?

nie tylko termin, ale i jakość wykonanej czynności.

W biurze jest 6 pań. Obecnie jesteśmy wspomagani

Mogę więc powiedzieć, że jest profesjonalistą i tego

przez jeszcze jedną panią, która jest zatrudniona na

też wymaga od swoich współpracowników.

umowę o dzieło. Związane jest to z obronami prac,

Jest

pani

sekretarką

sekretarką
Wyższej

Szkoły

Kanclerza,

czy

ponieważ aż tysiąc studentów powinno ukończyć w

też

Przedsiębiorczości

tym roku WSPA.

i

Administracji?

Z

czym

najczęściej

Chyba raczej całej Szkoły. Pracuję w Sekretariacie,

studenci?

który kieruje interesantów i ich sprawy do kilku ważnych

Generalnie nasi studenci doskonale dają sobie radę.

dla WSPA osób, chociażby do Rektora. Oczywiście, że

Jest natomiast pewna grupa ludzi, którzy me uzyskują

najczęściej wykonuję polecenia Kanclerza, ale to

wpisów w indeksach - w ogóle im me zależy na tym.

wynika z faktu, że jest On w swoim biurze praktycznie

czy będzie ten wpis, czy też me. W związku z tym po

cały czas. Jeżeli jednak ktoś się ze mną kontaktuje, to

roku przychodzą do nas - me widzą jaką dostali oce

ja reprezentuję wtedy Sekretariat WSPA.

nę. gdzie można znaleźć wykładowcę itd. Na szczę

Czym zatem się pani zajmuje? Co należy do pani

ście to powoli się zmienia i studenci zaczynają się

obowiązków?

troszczyć o wpisy w porę.

Przede wszystkim zajmuję się wszelkiego rodzaju

Niektórzy

dokumentami. Mam tu na myśli chociażby poda

podrabiają je...

nia, które trafiają do mnie z Biura Obsługi Studen

Każda z pań pracujących w Biurze Obsługi Studen

studenci,

zwracają

zamiast

się

do

uzyskiwać

Biura

wpisy,

ta. Jeżeli bowiem dzwonią do mnie z jakąś sprawą

Ewa Raczkowska

ta ma „swój" kierunek, którym się zajmuje. Oglą

studenci, to ja odsyłam ich do tegoż Biura, ponie

Dyrektor Toku Studiów Zawodowych WSPA

dając setki indeksów i kart egzaminacyjnych z ty
mi samymi podpisami zna je na pamięć. Nie spo

waż to jego pracownicy mają kompleksowo obsługi
wać studentów. Jeśli zaś Biuro kieruje danego stu

Za co jest pani odpowiedzialna w swojej pracy?

denta o stopień wyżej, tzn. wysyła go do Rektora al

Przede

za

nie z Biura od razu to zauważą. Już wcześniej by

bo Kanclerza, wtedy taka osoba trafia już do Sekre

3800 studentów, którzy uczą się w WSPA i za

ły 2 takie przypadki, gdzie studenci zostali wyrzu

tariatu. Oprócz tego wykonuję polecenia Kanclerza,

170 wykładowców, którzy przychodzą do nas w

ceni za to ze Szkoły. Natomiast teraz to się na

no i oczywiście zajmuję się kontaktem - telefonicz

semestrze. Także za 4 budynki dydaktyczne, które

siliło - przyłapano 4 osoby. Trwa wyjaśnianie ca

nym czy też e-mailowym.

mamy oraz halę Startu. Kieruję 6 pracownikami

łej sprawy, a obecnie ci studenci są zawieszeni w

A finanse - to też pani działka?

Biura Obsługi Sudenta. Jeżeli chodzi o studentów,

swoich prawach.

To za dużo powiedziane. Zajmuję się sprawami

to zajmuję się przede wszystkim planowaniem planu

Jeżeli studenci chcieliby zmienić coś w swoich

gotówkowymi

zajęć, także ustalaniem sposobu zaliczaniam no i

programach nauczania, czy jest to możliwe?

np.

fakturami,

z

których

rozliczam

wszystkim

jestem
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odpowiedzialna

sób więc podrobić czyjejś sygnatury, ponieważ pa

uczelnia
Oczywiście! Uważam, że władze Uczelni są otwarte

działania, także marketingową. Jak wygląda to strona

Oprócz

na propozycje studentów. Powinni zgłaszać się

WSPA?

jak choćby tym, że wszędzie musi być zachowana

do nas z wszystkimi problemami, a więc także ze

Oczywiście takie strategie są opracowywane - zarówno

odpowiednia czystość.

swoimi uwagami i pomysłami.

te krótko jak i długoterminowe. O te drugie należałoby

Iloma osobami pan kieruje?

raczej spytać Kanclerza. Jeżeli chodzi o te krótsze,

Pod moim kierownictwem jest 4 panów z portierni (de

powiedzmy roczne, to opieramy się przede wszystkim na

facto jest ich 5. bo jeszcze jeden nam pomaga) oraz 8

przykładem

badaniach, które Dział Marketingu wykonuje. Co roku w

pań zajmujących się sprzątaniem i pracujących w szatni.

kanery, którą można w firmie zrobić rzetelnie

styczniu wysyłamy do szkół średnich ankiety dotyczące

Poza tym - jest jeszcze mój asystent.

pracując. Pani Ewa przyszła do nas w 1996

opinii uczniów na temat szeroko pojętego rynku edukacji.

Na czym polega pański nadzór nad pracami szatni?

roku i zaczynała pracę jako asystentka w czymś,

Chodzi tu m.in. o ich motywy wyboru kierunku studiów

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że szatnia to nie

co teraz jest Biurem Obsługi Studenta, wtedy

i samej uczelni, a także o to, gdzie szukają informacji o

tylko miejsce, gdzie przechowuje się ubrania. Tam także

jeszcze

Pomaturalnego.

szkołach wyższych. Te badania pokazują nam kierunki,

kseruje się matenały, które życzą sobie wykładowcy.

Mogę powiedzieć, że dzięki jej zaradności i

na które nasza reklama ma być skierowana, aby była

Ja kontroluję, czy nic z szatni nie ginie, czy wszystkie

umiejętnościom w pewnym momencie to studium

skuteczna, a pieniądze Uczelni me były wydawane na

ubrania są odpowiednio wieszane, czy ludzie otrzymują

przetrwało. Jest to na pewno osoba godna

marne.

z powrotem swoje rzeczy. Mam również wgląd w

zaufania, której można powierzyć szerszy zakres

Kiedy zatem podejmowane są te kluczowe decyzje o

to, jakie dokumenty są kserowane, żeby zapobiec

obowiązków i odpowiedzialności, co też u nas

przyszłych działaniach?

ewentualnemu powielaniu całych książek, ponieważ

zostało zrobione - pani Raczkowska awansowała

W maju opracowujemy budżet i wtedy właśnie określamy

jest to zabronione. Chodzi także o utrzymanie dobrej

na stanowisko dyrektorskie.

pola, które nas szczególnie interesują. Np. teraz z

kondycji kserokopiarek.

naszych badań wynika, że znacznie wzrasta rola

Studenci mają zastrzeżenia do tego, że w godzinach

Internetu. Tak więc na pewno nasze przyszłe działania

„szczytu” - o 8 rano albo o 15 po południu w szatni

marketingowe muszą być nasilone w sied.

jest tylko jedna pani i trzeba stać w długiej kolejce.

Wspomniała pani o budżecie. Ile pieniędzy Dział

Co pan na to?

Marketingu WSPA wydał w poprzednim roku?

Próbowaliśmy już rozwiązać ten temat. Nie jest to jednak

Z danych, które opublikowała „wyspa" w poprzednim nu

takie proste. Wynika to ze specyfiki pracy i takiego

merze wynika, że ponad 500 tysięcy złotych. Myślę, że

dopasowania grafika, aby osoby przychodzące do pracy

się nie pomyliliście...

w okresie szczytu były zawsze obecne. Zrobiliśmy coś,

Kanclerz o pani Raczkowskiej
Histona

pani

Raczkowskiej

słuchaczy

jest

Studium

tego

zajmuję

się

rzeczami

codziennymi,

co można nazwać „zmianą pośrednią" - od 10 do 18.
Kanclerz o pani Selwie
Wizerunek

WSPA

Ale w momencie, gdy któraś z pań idzie na urlop albo
w

sensie

medialnym

to

na zwolnienie, to automatycznie należy tę zmianę

niewątpliwie zasługa pani Ani Selwy, która stara

zlikwidować, bo nie ma jej kim obsadzić.

się przedstawić tę Uczelnię na zewnątrz, pokazać

Zajmuje się pan także zakupem sprzętu dla WSPA.

jej walory i zalety. Jest to osoba, która ze wszech

Jak się to odbywa?

miar

stanowisko

Niektóre urządzenia życzą sobie wykładowcy. Wtedy my,

- niedawno awansowała z rangi specjalisty na

po wcześniejszej rozmowie z Kanclerzem, znajdujemy

kierownika. Stworzyła pewien dział, no i funkqonuje

na rynku odpowiedni sprzęt i go kupujemy. Natomiast

on prawidłowo. Jeżeli możemy powiedzieć o tym, że

część rzeczy kupujemy sami, ponieważ stwierdzamy,

absolwenci szkół średnich i ich rodzice wiedzą coś

że coś akurat jest potrzebne. Najczęściej robię to ja,

Anna Selwą

o WSPA, to zapewne wiedzą dzięki temu, że zostali

albo mój asystent.

Kierownik Marketingu WSPA

poinformowani przez panią Selwę.

Budynek szkoły to także parking. Czy to prawda, że

zasłużyła

na

swoje

obecne

ma on zostać powiększony?
Dział

Marketingu

Uczelni

został

przez

panią

Jest planowana jego rozbudowa o tereny znajdujące się

stworzony od podstaw. Jakie były początki?

naprzeciwko Szkoły. Przybędzie około 150 miejsc. Na

Na początku mojej pracy w WSPA. a więc od 1999

razie jednak są to tylko wstępne negocjacje dotyczące

roku, zajmowałam się nie tylko marketingiem, ale

kupna terenu. Nie mogę więc dokładnie powiedzieć

też

Po

jak to będzie rozwiązane i kiedy to się stanie. Na

części zostało mi to do dziś, bo np. zaświadczenia

pewno nie wcześniej, niż od początku nowego roku

i certyfikaty o odbytych szkoleniach przygotowuję

akademickiego.

właśnie ja. Dział Marketingu powstał w 2000 roku.

A

Wtedy przyszedł pan Radek Bielak, który zajął się

samochodów. Ile ich jest i kto nimi jeździ?

naszymi stronami w Internecie. Nasza strona powstała

Samochody służbowe mają rektor i kanclerz. Pozostali

nieco wcześniej, ale była dosyć prosta i dopiero praca

pracownicy Szkoły jeżdżą swoimi prywatnymi autami.

pana Radka pozwoliła, aby jej wygląd był bardziej

My natomiast zajmujemy się samochodami, które są

profesjonalny, a informacje na niej zawarte były jak

własnością WSPA. Chodzi tu np. o naprawę czy też

najbardziej aktualne.

o mycie.

Mówi

szkoleniami,

pani

o

studiami

stronie

podyplomowymi.

internetowej

Szkoły,

propos

parkingu.

Uczelnia

posiada

ale

marketing to przede wszystkim reklama, promocja

Kanclerz o panu Badurowiczu

Uczelni na zewnątrz...

Zapewnienie funkcjonowania administracyjnego

Nasz dział przygotowuje wszelkie materiały, które są

Uczelni, czyli tego, żeby wszędzie poprawnie

rozdawane
nasze

przyszłym

stoisko

oczywiście

na

studentom.
targach

wszystkie

Przygotowujemy

edukacyjnych,

matenały

no

i

promocyjne,

filmy,

reklamowe,

które

Andrzej Badurowicz

działał sprzęt, żeby wszystko było do dyspozycji

Kierownik Administracji WSPA

pracowników, wymaga prawidłowego
ułożenia współpracy pomiędzy ludźmi za to

Jest pan Kierownikiem Administracji WSPA. Ma pan

odpowiedzialnymi, jak również szeregiem osób na

wychodzą na zewnątrz przygotowywane są przez

chyba dużo pracy...

zewnątrz. Myślę, że pewien spokój pana Andrzeja

nas. Zajmujemy się także planowaniem mediów, czyli

Mam sporo obowiązków. Należy zapewnić sprawność

daje tu o sobie znać i pomaga w dobrej organizaqi

tym co i gdzie ma się znaleźć.

wszystkich urządzeń używanych przez wykładowców i

tego.

prezentacje.

Każda

Wszystkie

dobrze

materiały

zarządzana

firma

ma

strategię

studentów. Wszystko musi być dla nich łatwo dostępne
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kilka

uczelnia

Drzwi szeroko otwarte
18 marca Wyższa Szko
ła Przedsiębiorczości i Ad
ministracji szeroko otworzy
ła swój gmach dla zaintere
sowanych studiami. Boga
ty w atrakcje program, przy
ciągnął duże ilości młodych
ludzi.
Cała impreza rozpoczę
ła się około godz. 10 powi
taniem gości. Następnie stu
denci poszczególnych kierun
ków udzielali informacji na te
mat zajęć, wykładowców i ży
cia studenckiego. Można było
również porozmawiać bezpo
średnio z wykładowcami, któ
rzy opiekują się poszczegól
nymi kierunkami. Najczęściej
zadawano pytania o opłaty,
poziom trudności przy zdawa
niu egzaminów, a także nasze
ulubione:”...a ten przedmiot
to. o czym?

Po spotkaniu ze studen
tami przewidziano również
część rozrywkową, którą roz
począł pokaz tańców latyno
amerykańskich w wykona
niu Zespołu Tańca Towarzy
skiego „Impetus” z UMCS. W
tym samym czasie można by
ło wziąć udział w prezentacji
multimedialnej prowadzonej
przez Michała Grzybka, do
tyczącej militarnych syste
mów informatycznych, lub w
warsztatach z dykcji i emisji
głosu prowadzonych przez dr
Piekaroś-Padzińską.
Następną atrakcję stano
wił turniej małych sportów,
gdzie trwała zacięta walka w
takich dziedzinach, jak gry
komputerowe, rzutki, sza
chy, scrabble czy piłkarzyki. Gracze byli tak zajęci ry
walizacją, że ominął ich wy

stęp „Teatru ITP.” Z KUL. Te
atr ten zajmuje się tworze
niem musicali na podstawie
znanych fragmentów literac
kich. Było, na co popatrzeć,
było czego posłuchać.
Podczas dnia otwarte
go trwały również warszta
ty przedsiębiorczości prowa
dzone przez „Fundusz Mi
kro”. Całą imprezę zakoń
czył kabaret Łowcy.B, któ

ry rozbawił publiczność do
łez przedstawiając „Hiperbolizacje”.
Chociaż ten dzień był prze
znaczony dla maturzystów,
również studenci mogli wziąć
w nich udział i spędzić inny
niż zawsze dzień na uczelni.
Pozostaje nam pogratulo
wać organizatorom i czekać na
kolejne „drzwi otwarte” uczel
ni.
A.B.

Takiego oblężenia dziekanat chyba jeszcze nie przeżywał.

GiH-gili: towcyB
Gośćmi Dni Otwartych WSPA by
li Łowcy.B. Po niezwykle szalonym wy
stępie, specjalnie dla „wyspy”, odpowie
dzieli na kilka pytań:

Jednym z waszych atutów jest
kontrowersyjny wygląd na scenie.
To jest może paszkwil na polską
młodzież?

Wyspa: Co was osobiście śmieszy?
Oprócz was samych oczywiście...

Fajnie by było, jakby tak to odbierali.
Ze nie trzeba być trendy, nie trzeba być
Kenem, Barbie... Nie tolerujemy kon
sumpcyjnego stylu życia.

Łowcy: Jeżeli ktoś coś zrobi i zakłada
sobie, że to ma być śmieszne, ale mu to w
ogóle nie wychodzi, to to jest śmieszne.
W waszym przypadku tak chyba nie
jest?

Czasami są takie kawały, które ma
ją nie być śmieszne, a jednak wszystkich
śmieszą.

Skąd nazwa Łowcy.B?

Nie wiem... Kiedyś wychodziło się ze
stancji, i mówiło się: „idziemy łowić” a
„B” to jest nawiązanie do dzieła pewne
go graficiarza z Bytomia - taki wywro
towiec, jak my.

Trudno wam konkurować z innymi
kabaretami?

Nie ma konkurencji (śmiech) Chodzi o
to, że nie ma rywalizacji między kabare
tami. W sumie staje się w konkursach,
przeglądach, ale wtedy decyduje publi
ka, albo kilkuosobowe jury. Po prostu
jedzie się na festiwal, żeby zagrać pro
gram i dobrze się bawić.
Młynarski ostatnio powiedział, że
w Polsce nie ma dobrych kabaretów.
Co wy na to?

A kto to jest Młynarski? Jest dużo do
brych kabaretów.
Macie jakiś wzorzec jeśli chodzi o
kabarety?

Kabaret MUMIO, który wszyscy bar
dzo lubimy. Oni nam imponują.
Jesteście wszyscy studentami. Jak
sobie łącząc naukę i występy?

Coraz mniej czasu mamy na naukę,
ale staramy się to jakoś łączyć.
Macie jeszcze czas wyrwać się
gdzieś wieczorem?

Jasne. Tak powstają nasze skecze.
Dużo wychodzimy.
Co chcielibyście przekazać czytel
nikom WYSPY?

Chcieliśmy powiedzieć: śmiejcie się
sami z siebie, szukajcie śmieszności sa
mej w sobie!
Rozmawiali: Anna Butryn,
Tomek Jędryszek
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uczelnia

Piłkarze w elicie

Klub Uczelniany AZS
WSPA już jest!

Są amatorami, grają ze sobą od 3 lat,
trenują zaledwie raz w tygodniu. Mimo
to osiągnęli życiowy sukces: Zawodnicy
drużyny piłkarskiej WSPA awansowali do
piłkarskiej ekstraklasy TKKF!

- Liczyłem po cichu, że mo
że się udać, natomiast od
pewnego momentu wierzyłem
już, że ten awans jest realny.
Zastanawiałem się co najwy
żej, czy awansujemy z pierw
szego, czy z drugiego miej
sca - wspomina Kanclerz Ra
dosław Marciniak. W drugiej
połowie sezonu nasza dru
żyna złapała wiatr w żagle
i zaczęła wygrywać kolejno
wszystkie mecze. Fantastycz
na seria pięciu kolejnych
zwycięstw na koniec sezonu,
zakończona wygraną 2-1 nad
Syriusem w ostatnim spotka
niu, dała Wyspiarzom pierw
sze miejsce w tabeli.
Wszystko zaczęło się jednak
jesienią 2001 roku. Arkadiusz
Olszewski i Sebastian Janu
szek, studenci informatyki w
WSPA, wpadli na pomysł zało
żenia sekcji piłki nożnej. Jak
twierdzi ten pierwszy - chcieli po prostu pograć w piłkę...
Powiedzieli o tym trenerowi
Zygmuntowi Małyszkowi, któ
ry skierował ich do Kanclerza.
Potem było już z górki.
Zebrano ludzi, kupiono stro
je i zgłoszono drużynę do II li
gi TKKF. Pierwszy sezon za
kończył się awansem o klasę
wyżej. Jako, że drużyna robi
ła duże postępy, Kanclerz zde
cydował się zatrudnić profesjo
nalnego trenera, który zaopie
kowałby się sekcją. Padło na
Grzegorza Komora - szkole
niowca Motoru Lublin. Kolej
ny sezon w I lidze zespół za
kończył na 5 pozycji i ze spo
kojem mógł przystępować do
rozgrywek w 2003 roku. - Nie
stawialiśmy sobie żadnych pla
nów odnośnie jakiejś konkret
nej pozycji. Po prostu chcieli-

śmy grać jak najlepiej - mówi
trener Komor. Efekt? - Awans
z pierwszego miejsca!
- Ekstraklasa to już poważ
ne wyzwanie. Grają w niej
praktycznie sami zawodowcy
- podkreślają piłkarze WSPA.
- Nasza drużyna składa się
prawie wyłącznie z amatorów,
jedynie Piotr Prędota jest pił
karzem Motoru Lublin. Dla
tego dla nas sukcesem będzie
każdy zdobyty punkt, każda
strzelona bramka - dodaje Ko
mor. Kanclerz Marciniak za
pytany o to, czy warto awan
sować do ekstraklasy i wszyst
ko we niej przegrać, odpowia
da: - Jasne, że wart! Ale ja nie
wierzę, żeby to się tak mia
ło skończyć, tym bardziej, że
skład jest całkiem solidny dodaje z przekonaniem. War
to w tym miejscu zaznaczyć,
że jest on jednym z najwier
niejszych kibiców drużyny i
dopinguje ją trybun na więk
szości meczów.
A skoro o kibicach mo
wa, to ci z uśmiechem wspo
minają
pamiętne
spotkanie
WSPA z UMCS, jednym z naj
lepszych z najlepszych zespo
łów w Polsce. Nasza drużyna
prowadziła już 4-0, ale osta
tecznie... przegrała 4-6. - My
ślę, że brak ogrania spowodo
wał chęć zdobywania kolej
nych bramek, no i w efekcie
przeciwnicy okazali się lepsi.
Ale jak widać, bramki potra
fimy strzelać nawet tym naj
lepszym i to w sporych ilo
ściach -trafnie zauważa Kanc
lerz. Oby zatem w ekstraklasie
drużyna WSPA więcej bramek
strzelała, niż traciła. Emocji
na pewno nie zabraknie!

Trzeciego marca 2004 roku, dzięki długim stara
niom grupy inicjacyjnej doszło do założycielskiego
zebrania Klubu Uczelnianego AZS WSPA. Wzięli w
nim udział zainteresowani studenci oraz zaprosze
ni goście, w tym Robert Żołnierowicz - prezes Aka
demickiego Związku Sportowego w Lublinie. Pierw
szym prezesem wybrany został Arkadiusz Olszew
ski, zaś do zarządu weszli: Miłosz Bednarczyk - v-ce
prezes ds. sportu, Magdalena Pleskot - v-ce prezes
ds. organizacji i finansów, Katarzyna Kurusiewicz v-ce prezes ds. sportu masowego oraz Grzegorz Ka
miński - kierownik sekcji, Michał Bartkowicz - se
kretarz, Konrad Majkowski - członek zarządu. Klub
za główne cele swojej działalności przyjął współpra
cę z władzami uczelni i samorządem studenckim na
rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, organizo
wanie imprez sportowo-rekreacyjnych, powoływa
nie nowych sekcji sportowych wynikających z po
trzeb i propozycji studentów, a także branie udziału
w imprezach i zawodach akademickich. AZS WSPA
zdążył już zorganizować mistrzostwa uczelni w teni
sie stołowym (22 marca), zaś najlepsi zawodnicy te
go turnieju reprezentowali naszą szkołę na Mistrzo
stwach Lublina. Poza tym klub organizuje Mistrzo
stwa Województwa Lubelskiego Szkół Niepaństwo
wych w piłce halowej, które odbędą się na przełomie
marca i kwietnia. Wypada mieć więc nadzieje, że ze
społy i zawodnicy z KU AZS WSPA mimo, iż jest on
już siódmym klubem AZS w mieście - odgrywać bę
dą czołowe role w zawodach organizowanych zarów
no w Lublinie jak i w całej Polsce.
Maciek Gryckiewicz

Start z wyspy
Od 1 marca w strukturze

się zarejestrować, czyli wypełnić

WSPA pojawiło się Biuro Karier

stosowne druczki. Trzeba w

i Współpracy z Zagranicą.

nich zamieścić swoje dane

Kierownikiem jednostki jest

osobowe, informacje o przebytej

absolwent uczelni Radosław Bielak.

edukacji, osiągnięciach, a także

Główne zadania Biura to m.in.

doświadczeniu zawodowym,

doradztwo i pomoc w przygotowaniu

Kadrę Biura stanowią nasi

dokumentów rekrutacyjnych (CV,

studenci. Obecnie jest to 11

listu motywacyjnego), pozyskiwanie

osób zgromadzonych z różnych

ofert od pracodawców (praktyk,

kierunków. Ich zadanie to służyć

staży, pracy stałej i czasowej),

nam, studentom pomocą i dobrą

organizacja szkoleń dla studentów

radą. Aby robić to dobrze studenci

oraz pomoc w organizacji wyjazdów

są specjalnie szkoleni np. odbyli

studentów WSPA za granicę w

praktyczne warsztaty dotyczące

Skład drużyny:

ramach wymian studenckich oraz

przygotowania do rozmów

Michał Bartkowicz, Jarosław Bielak, Piotr Demucha, Łukasz Florencki, Sebastian

praktyk i staży. Nie zabraknie też

kwalifikacyjnych, spotykają się z

Januszek, Grzegorz Kamiński, Tomasz Krawczyński, Łukasz Lewczuk, Łukasz

szkoleń, warsztatów i spotkań z

dyrektorami personalnymi lubelskich

Martyn, Grzegorz Olchawski, Arkadiusz Olszewski, Piotr Prędota, Tomasz Szlachta,

potencjalnymi pracodawcami. Z

firm, dzięki czemu poznają ich

Krzysztof Turski, Piotr Walczyk

pomocy jednostki mogą korzystać

oczekiwania względem absolwentów

Trener: Grzegorz Komor

zarówno studenci jak i absolwenci

wchodzących na rynek pracy.

Milosh

WSPA. Najpierw jednak należy
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Jagoda

wyspa

hobby

Subtelna Magia
Kart
zy zdarzyło się wam kiedyś spo
tkać ludzi bawiących się dziwnie
wyglądającymi kartonikami podobny
mi do zwykłych kart, jednak różniący
mi się od nich znacznie? Kartami pełny
mi pięknych rysunków, tekstu i mienią
cymi się zachęcająco różnymi kolorami?
A czy ludzie ci zachowywali się w spo
sób impulsywny - gestykulując i krzy
cząc lub czy też siedząc z kamienną mi
ną pokerzysty obserwowali swojego ad
wersarza? Jeżeli, ich spotkaliście pew
nie nie wiedzieliście zbytnio o co chodzi
i naśmiewaliście się z nich ukradkiem,
traktując pobłażliwie jak dziecko. Wia
domo, dorosły mężczyzna czy też ko
bieta nie bawi się jakimiś kolorowymi
obrazkami tylko pija piwo, chodzi na
randki i całuje się gorąco i namiętnie
gdzieś pod klatką. A jednak coraz wię
cej osób ulega temu masowemu „zdzie
cinnieniu”. Chcecie posłuchać? Będzie
to ballada o karciarzach - tych dziw
nych ludziach odsuwanych na bok wła
śnie przez niezrozumienie...

C

Początki

Wszystko na świecie ma
swoją
historię i swoje początki. Nie
inaczej
jest z kolekcjonerskimi
grami
karcianymi (z ang. colectible card
games). Należy tutaj szybko wyjaśnić
czy różnią się one od zwykłych gier
karcianych takich chociażby jak brydż
czy poker. Po pierwsze nie używa się w
nich zwykłej talii kart, a specjalnych
talii zbudowanych z kilkuset wzorów
kart występujących w obrębie danego
systemu. Oznacza to, że każdy
z uczestników gra niepowtarzalną
talią zbudowaną przez siebie samego,
według własnej pomysłowości i za
pomocą
własnych
umiejętności.
Musicie przyznać, że to ogromna
pokusa. Ale odbiegamy od tematu.
Miało być o historii gier karcianych.
Tak więc w 1993 roku niejaki Richard
Garfield przedstawił na konwencie
Origins (konwent to zjazd miłośników
fantastyki) odbywającym się w USA
pierwszą na świecie grę karcianą
o nazwie Magie: The Gathering.
Rozgrywka opowiadała o pojedynku
dwóch magów przywołujących potwory

„Magie: The Gathering” to najstarsza i ciesząca się największą popularnością gra karciana na świecie.

i rzucających zaklęcia w celu pokonania
przeciwnika. Sukces tej nowej formy
rozrywki
przeszedł
najśmielsze
oczekiwania speców od marketingu
zajmujących się przemysłem fantasy.
Pierwsze trzy miliony kart rozeszły się
do końca pierwszego miesiąca sprzedaży
(a Magie trafił oficjalnie do sklepów we
wrześniu tegoż samego roku). Szybko
zrobiony dodruk nie wystarczył i do
końca grudnia 1993 roku Garfield i
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spółka sprzedał ponad 10 milionów
egzemplarzy kart. Do dzisiaj matka
wszystkich karcianek ma się dobrze i
po jedenastu latach na rynku nadal jest
jedną z najpopularniejszych gier.
Na naśladowców Garfielda nie trzeba
było długo czekać i nowe gry karciane
wyrastały jak grzyby po deszczu. Jeśli
chciałbym przytoczyć tutaj tytuły choć
połowy z nich to musiałbym chyba
wymieniać aż do samego końca numeru

tej „wyspy”. Ograniczę się więc jedynie do
tych, które trafiły do Polski. Wielki boom
na karcianki w Polsce zaczął się gdzieś
około roku 1996 kiedy wydawnictwo
MAG (wydawca między innymi kultowego
dla każdego fana fantasty miesięcznika
Magia i Miecz) wypuściło na rynek
całkowicie spolszczoną grę Doomtrooper
- Żołnierz Zagłady. Opowiadała ona o
dalekiej przyszłości, w której ludzkość
staje przeciwko przerażającym hordom
Legionu Ciemności i pozwalała wcielić się
graczom we wszystkie strony konfliktu.
Jej sukces był na tyle duży, że nie
cały' rok później postanowiono uderzyć
ponownie - tym razem był to Kult, który
muszę przyznać nie został zbyt dobrze
przyjęty w naszym kraju. Jego tematyka
była bardzo ciężka i opowiadała
o odwiecznej wojnie przedwiecznych
istot chcących zapanować na ludzkością.
Wywołało to oburzenie strony kościelnej,
a takie karty jak Blużnierstwo, na
którego rysunku widniał Chrystus na
krzyżu z głową kozła lub Brak Wiary,
na rysunku którego widzimy księdza
raczącego się alkoholem i zrywającego
koloratkę dolewały tylko oliwy do ognia.
Do dzisiaj właśnie przez pryzmat Kultu
(nagłośnionego swojego czasu przez
media) wielu ludzi uważa miłośników
takich właśnie gier za satanistów. Rok
później na rynku pojawił się Dark
Eden - Mroczny Raj nawiązujący
tematyką do Doomtroopera z rozwiniętą
jednak stroną ekonomiczną. Była to
ostatnia podjęta próba spolszczania
gier karcianych na naszym rynku (nie
licząc takich drobnych jak Ani Mayhem
i Illuminati, które jednak przeszły gdzieś
cicho niezauważone). Mniej więcej od
roku 1998 na Polskim rynku (głównie
za sprawą wydawnictwa ISA) pojawiają
się angielskojęzyczne tytuły takie jak
X-Files (karcianka oparta na kultowym
serialu), Ragę i Vampire (opowiadające
o zmaganiach wilkołaków i wampirów),
Harry Potter, War Cry (osadzony w
świecie dark fantasy - Warhammer),
Lord of the Rings (oparty na twórczości
J.R.R.Tolkiena) i wiele, wiele innych.
Jak widać pomimo młodego wieku bo
zaledwie 11 lat, kolekcjonerskie gry
karciane są ciągle w natarciu, a mnogość
tytułów powoduje, że każdy może znaleźć
w nich coś dla siebie. Wszechstronność
- to druga rzecz decydująca o ich
niezwykłej popularności.

jednym z najbardziej fascynujących i
zarazem stresujących przeżyć. Mamy
świadomość, że to nie głupia maszyna
siedzi przed nami, a żywy, myślący
człowiek, który użyje wszystkich swoich
sił i zdolności aby wygrać. Tutaj nie
wystarczą oklepane schematy i rutynowe
działanie - musimy być po prostu
sprytniejsi od niego i mieć trochę więcej
szczęścia. Tego uczucia nie da się opisać
słowami - to trzeba po prostu przeżyć
samemu. Satysfakcja gwarantowana.
Nie zamierzam tutaj przytaczać całego
wyglądu rozgrywki, poszczególnych
jej etapów, zagrań i tym podobnych
rzeczy. Po pierwsze zajęłoby to zbyt
dużo miejsca po drugie byłoby
nudne. ''Zainteresowanych zapraszam
na spotkanie, a wtedy gdzieś przy
zimnym piwku podyskutujemy sobie
o
szczegółowych
zasadach.
Tutaj
wspomnę tylko, że celem każdej gry
jest wyeliminowanie drugiego gracza.
Rozpoczyna się ona niewinnie od
przetasowania swojej talii dociągnięcia
z jej wierzchu kilku kart, a później
umiejętnego ich wykorzystania - tak
samo jak chociażby w pokerze.
Oddzielną
sprawą
jest
samo
przygotowanie do rozgrywki. To właśnie
wtedy budujemy swoją talię korzystając
z całej naszej kolekcji kart. Wielu graczy
gdy ich o to zapytacie przyzna, że jest
to jeden z ich ulubionych elementów
gry karcianej. To tutaj decydujemy o
wszystkim co możemy zrobić w czasie
rozgrywki - zły dobór kart nie pomoże
wygrać nawet najlepszemu karciarzowi,
a dobrze złożona talia spowoduje, że
nawet żółtodziób będzie miał szansę.
Samo życie...

Koszty

Kończąc swój tekst postanowiłem na
pomknąć co nieco o finansowej stro
nie przedsięwzięcia. Na wstępie muszę
przyznać, że gry karciane nie są tanim
hobby. Na start zabawy musimy zain
westować co najmniej 80 złotych nie
zależnie od systemu w jaki zamierza
my grać. Później to już raczej stałe wy
datki i jeżeli nie chcemy wypaść z obie
gu musimy wydawać minimum 40 zło
tych miesięcznie. Cóż nie są to małe
pieniądze, ale karty nie zabijają, a faj
ki i alkohol owszem. Więc może warto
skończyć z nałogami i zająć się czymś
o wiele zdrowszym. Wybór pozostawiam
oczywiście Wam, wspomnę jedynie, że
pierwsze miejsce w mistrzostwach świa
ta Magie The Gathering premiowane
jest kwotą pół miliona dolarów...
Tomasz Chmielik

Rozmowa z Jakubem Pawłoskim sprzedawcą w dziale hobby sklepu „Krzyś":
T.Ch.: Dzień dobry.
J.P: Dzień dobry.
T.Ch.: Interesuje mnie jak sprzedają się gry karciane, tutaj w „Krzysiu".
J.P.: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze sprzedają się różne systemy. Oczywiście prym
wiedzie Magie, który jest najbardziej znany i rozpowszechniony w Polsce, ale systemy
mniej znane lub dopiero wchodzące na rynek, takie jak chociażby Władca Pierścieni,
sprzedają się równie wspaniale.
T.Ch.: Jeżeli chodzi o samych klientów, to czy wśród nich przeważają ludzie młodzi?
J.P.: Bez wątpienia. Głównie jest to młodzież gimnazjalno-licealna, ale coraz więcej gra osób młodszych.
T.Ch.: Jak dużo klienci płacą zwykle za zakupy?
J.P.: Oczywiście widać, że jest to zakup człowieka który nie ma stałych dochodów i ewentualnie otrzymuje
jakieś kieszonkowe na początek lub koniec miesiąca. Właśnie wtedy następuje też większa fala zakupów.
Zakupy - nazwijmy to stałoklienckie - ograniczają się do uzbierania pewnej kwoty i kupienia kart raz na jakiś
czas.

Pojedynek

T.Ch.: Czy jest to kosztowne hobby w porównaniu chociażby do modelarstwa lub gier bitewnych?
J.P.: Można to rozpatrywać w różnych aspektach. Jeżeli weżmiemy pod uwagę fakt, że można kupić talię

Pogadaliśmy sobie trochę o historii,
czas więc najwyższy przejść do
samej kwintesencji gier karcianych
czyli pojedynku pomiędzy dwoma
przeciwnikami.
Spotkanie oko
w oko z drugim człowiekiem jest

podstawową i zagrać - to jest to hobby tańsze. Natomiast ludzie, którzy w to wsiąkną na ołuższy okres i
później zastanowią się, czy więcej kosztowały ich figurki do gier bitewnych, które zbierali przez kilka lat, czy
też więcej kosztowała ich kolekcja kart, które zbierali kupując lub wymieniając się, to może się okazać, że
coś z założenia tańszego staje się droższym. Wszystko zależy od zaangażowania poszczególnych osób.
TCh.: Dziękuję za rozmowę.
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wyspa

studia
Rozwalone tapczany. Kartoflanka na obiad. Wszędobylskie karaluchy. Drewniane
kłapaki na nogach Paczki z Ameryki To akademik 1845 roku.

Wspomnienie tamtych lat
Kiedyś ogromna porcja
makaronu z mięsem
wylądowała na podłodze.
Usiedliśmy dookoła, jak przy
ognisku i zaczęliśmy jeść
łyżkami prosto z podłogi...
Po porcji została tylko tłusta
plama.

Joanna Skrobowska
Ten krakowski akademik, w któ
rym mieszkałam, nazywał się Jedność
[dziś Nawojka - przyp. red.]. Z samy
mi dziewczynami. Okropność! Brak
ciągłego kontaktu z chłopcami. Ale
to i tak nie przeszkadzało w tym, aby
płeć przeciwna gościła w naszych po
kojach.
„Ptaków śpiew...”

Wiosną 1945 roku rozpoczął się
pierwszy rok akademicki. Pokoje trze
ba było umeblować. Ale czym? Krze
sła, łóżka zwlekłyśmy z drugiego końca
miasta, z poniemieckiego hotelu. Całe
porysowane. Dziury w tapczanach wy
pełniłyśmy sianem i liśćmi. Materaców
nie było. Co lepsze - te łóżka kryły swój
mały sekret - ogrom pluskiew. Wypeł
zały, kiedy czuły ciepło ludzkiego ciała.
Strasznie się cieszyłam, kiedy kupiłam
DDT. Taki proszek owadobójczy. Wytrułam całe to paskudztwo. I ukocha
nego pupila sąsiadki - szczurka Zysia
też. Zupełnie przez przypadek...
Najgorzej było zjedzeniem. Na obiad
chodziłyśmy przez park Jordana do II
Domu Studenckiego. Mieszkali tam
sami chłopcy, ale stołówka i tak by
ła dla wszystkich. Każdy posiadał wła
sną łyżkę. Posiłek ciągle ten sam - jak
nie kartoflanka, to kapuśniak. Drugie
danie - plasterek mielonki. Ta z cza
sem otrzymała nową nazwę - małpia
kiełbasa. Rzucana na talerz kojarzy
ła nam się z bananem ciskanym mał
pie w zoo przez płot. Czasami pojawia
ła się jeszcze kasza jęczmienna z mar
moladą. Nie dziwi więc, że każdy doży
wiał się sam. Wiesz jak? Wrzucaliśmy
do garnka marchewkę, ziemniaki i ma
karon albo fasolę. To, co powstawało,
było okropne, ale przynajmniej zapy
chało głodne brzuchy.

„I nadejszla zima”

Mała skrzynka skarbów

W grudniu 1946 roku wyłączyli kalory
fery. Ach! Jak mogliśmy przeklinać. Po
noć zabrakło kokśu. Żadna z nas w to
nie wierzyła. Wszyscy dogrzewali się elek
trycznymi kuchenkami. Korki wyskaki
wały tak często, że niedługo w ogóle prze
stały działać. Na szczęście posiadałyśmy
UNRR-owskie kołderki [UNRR to amery
kańska organizacja, która niosła pomoc
krajom najbardziej poszkodowanym w
wojnie - przyp. red.]. Kolor khaki, bo zro
biono je z demobilu. Służyły nam jeszcze
przez wiele, wiele lat, kiedy opuściliśmy
akademik. Chyba nawet jeden mam do
tej pory w skrzyni na strychu...

UNRR wysyłała też paczki. Konser
wy mięsne, warzywne. Pycha! Ale kie
dy myślałam sobie, że jem koninę...
Głód szybko odstępował. Tak szybko,
jak człowiek ucieka przed rozzłosz
czonym tygrysem. Każdą porcję mięsa
podgrzewałam na tłuszczu z cebulą. Do
tego pajda chleba i... Musiało starczyć
na cały dzień. Najgorzej było z suszo
nym mielonym z makaronem. Pakowa
no je w wielką puchę w kształcie stoż
ka (jedną można byłoby chyba wykarmić cały pułk armii amerykańskiej!).
Tą mieszaniną żywiło się jednorazo
wo naście osób. Kiedyś ogromna por
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cja makaronu z mięsem wylądowała na
podłodze. Usiedliśmy dookoła, jak przy
ognisku i zaczęliśmy jeść łyżkami pro
sto z podłogi... Po porcji została tylko
tłusta plama.
W paczkach znajdowaliśmy też ciu
chy. Płaszcze, spódnice, swetry... Jak
się mogliśmy cieszyć, kiedy widzieli
śmy te fatałaszki. Wtedy w Polsce na
wet agrafki czy igły nie szło dostać. Po
działem podarków zajmował się Brat
niak [organizacja studentów zajmują
ca się głównie sprawami związanymi
z przetrwaniem - przyp. red.]. Dziwiło
mnie bardzo, że nikt wtedy nic nikomu
nie zabierał. Wszystko wydzielano bar
dzo sprawiedliwie. W tym niedostatku
panowała przyzwoitość i solidarność.
Aż strach pomyśleć, że kilka miesięcy
wcześniej większość z nas kryła się po
schronach, lasach i walczyła o przeży
cie jak dzikie zwierzę z puszczy.
„Bo mnie ktoś pokochał”

Wiele dziewczyn z akademika zda
nych było tylko na siebie. To dlatego,
że ojcowie, bracia, dziadkowie zginęli w
czasie wojny. Niektóre ciągle żyły na
dzieją, że odnajdą najbliższych. Ja już
w to nie wierzyłam... Zbyt długo czeka
łam... Zbyt długo szukałam... (chwila
ciszy) Wróćmy do tematu... Od znajo
mych pożyczało się wszystko. Pienią
dze na akademik (opłata była napraw
dę symboliczna), paski, torebki, kiedy
szło się na tę ważną randkę. Bardziej
zaprzyjaźnione i o podobnej posturze
miały jedną sukienkę na egzaminy. To
samo z garnkiem, szarym mydłem do
prania... A nawet kluczem - pokój też
był borgowany [użyczany - przyp. red.],
(śmiech) Do nauki. Bo do innych ciągle
ktoś zaglądał. I gadał. Wtedy - po woj
nie - młodzi uczyli się naprawdę solid
nie. Do tego potrzebowali ciszy.

pobyć same. Wszystko to otulano wiel
kim sekretem. Chłopcy przychodzili do
Jedności często i chętnie. Tym wizytom
nigdy nie towarzyszył alkohol. Nie pa
liło się, nie piło piwa, ani wódki. Nie z
powodu zakazu. Po okresie okropnych
doświadczeń potrafiliśmy docenić war
tość życia i zdrowia.
Jak na starych śmieciach

Zdobycie miejsca w akademiku było
równoznaczne z rozpoczęciem studiów.
Dlatego przejezdni tak usilnie walczy
li choćby o kawałek podłogi. Pojawia
li się wszyscy z terenów dawnej okupa
cji radzieckiej czy niemieckiej. W Do
mu Studenta mieszkali nawet ci z tak
zwanych dobrych domów. Dystyngo
wani, niezwykle zmanieryzowani z tru
dem odnajdowali się w nowym środo
wisku. Różnice szybko się zacierały.
Nieliczni uparcie podkreślali swoją od
rębność. Wyraźny podział widoczny był
tylko między mieszkankami akademi
ka, a mieszkankami Krakowa. Krakowniaki nigdy nas nie odwiedzały. Nie za
praszały do swoich domów. Żyły same
dla siebie. A szkoda...
Nowe przesłanie na nowy dzień

Studia. Podobno to najpiękniejszy
okres w życiu człowieka. Może... Wiem,
że dla mnie był niezwykle ważny. To
właśnie wtedy otrząsnęłam się koszma

ru, jakim była wojna. Wtedy poznałam
prawdziwych przyjaciół. Przyjaciół z
którymi kontakt mam do dziś. I pojawił
się on... Mój mąż. Czego więcej chcieć?
Może tylko tego, żeby Wam nigdy nie
przyszło stać po przeciwnych stronach
balustrady. Żeby młodość nie przepły
nęła między palcami tylko dlatego, że
jeden z wielkich polityków świata ma
taki kaprys.
Artykuł napisany w oparciu o roz
mowę Anielą Zbiciak - dzisiaj 79-letnią
szczęśliwą prababcią.

Starsza siostra?

Różnica wieku między studentka
mi była naprawdę duża. Jedne wra
cały na uczelnie - te sześć ciężkich lat
przerwało im studia. Inne dopiero za
czynały. Tym ostatnim udało się zdać
maturę na kompletach czasie okupa
cji. Wszystkie łączyło jedno - zako
chanym współlokatorki zostawiały po
kój na kawałek popołudnia. Razem ze
swoim wybrańcem mogły przez, chwilę
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„Pasja” ostatnie godziny z życia
Jezusa Chrystusa.

Harlan Caban:
Nie mów nikomu
MUMMfYW TNM1 «•
lAf
H** <>*•<« WIWlUit auaUBt BUMfW

uż dawno żaden film
nie wzbudził tak wielu
kontrowersji. Podobne poru
szenie wystąpiło po premie
rze filmu Martina Scorsese „Ostatnie Kuszenie Chry
stusa”. Świat podzielił się na
tych, którzy uważają, iż film
Gibsona to największy Hol
lywoodzki
kicz - w Polsce
w
do takich osób należy mię
dzy innymi Agnieszka Holand i Jan Nowicki. Są też
tacy, którzy uważają „Pasję”
za arcydzieło - do tych opinii
przychyla się Jan Paweł 11.
Podstawowymi zarzutami
pod adresem filmu jest anty
semityzm i ogromna dawka
brutalności. To prawda ładu
nek drastyczności jest tu ol

J

Jezusa (Siódmy pokój) i Monica Bellucci - filmowa Ma
ria Magdalena (Nieodwra
calne). W małym epizodzie
możemy również zobaczyć
Polskiego aktora. Sam reży
ser także pojawia się przez
chwilę na ekranie. To wła
śnie on przybija rękę Jezusa
do krzyża.
Jeżeli ktoś mnie zapyta:
Czy ten film jest wart uwa
gi? Bez zastanowienia od
powiem - „Pasja” jest bar
dzo dobrym filmem. Chociaż
znamy zakończenie, to jed
nak oglądając go stajemy się
naocznymi świadkami całe
go zdarzenia. Obraz ten po
kazuje ile naprawdę trzeba
było wycierpieć aby zbawić
ludzkość.
Muszę stwierdzić z przy
krością, że ci, którzy twier
dzą, iż dzieło Gibsona jest
słabe, nudne i Hollywoodz
kie, nie mają bladego poję
cia o czym mówią.
„Pasję” po prostu trzeba
zobaczyć.

brzymi, szczególnie sceny bi
czowania i ukrzyżowania,
które pokazane są ze szcze
gółami.
„Pasja” jest próbą rekon
strukcji 12 ostatnich go
dzin z życia Jezusa Chiystusa. Oparta jest na przeka
zach biblijnych i historycz
nych. Aktorzy posługują się
językiem aramejskim i ła
ciną. Dzięki świetnej reży
serii i scenariuszowi może
my w trakcie 2 godzin trwa
nia filmu odnieść wrażenie,
jak byśmy przenieśli się w
czasie. W rolę Jezusa wcie
lił się James Caviezel (znany
z Cienkiej Czerwonej Linii), a
partnerują mu Maia Morgen
stern - grająca Marię matkę

HARLAN COBEN

łody lekarz David
Beck już zdołał
pogodzić się ze śmiercią
żony. Tymczasem w jego
ręce trafia niezbity dowód,
że żona żyje. Tu historia
się zaczyna. Odpowiedź
na jedno pytanie prowadzi
do ciągu kolejnych, co
raz bardziej zawikłanych
zagadek. Pada trup za
trupem. I nic nie jest
proste. W końcu historia
zaczyna układać się w
logiczną całość. Ale czy
przypadkiem nie daliśmy
się zwieść autorowi? Jakie
zakończenie zgotował Coben
dla czytelnika? Tego nie
powiem nikomu. krysp

M

Marcin B.

GRA

0 jeden most za daleko:
River Raid
W

30 punktów, za ze
iele osób w dzieciństwie (lub w
wieku późniejszym) marzy by zo strzelenie śmigłow
stać pilotem. Nie każdemu się to uda-ca - 60, 100 punk
tów za wrogi samo
je. Jednak istnieje możliwość zostania
lot i 500 za zniszpilotem myśliwca. Wystarczy zagrać w
czenie mostu. Prze
River Raid.
River Raid to gra znana już od 20 lat. lecenie przez znisz
W 1984 roku została wydana przez Ac- czony most jest rów
tivision na maszynę (jakże wspaniałą) noznaczne z przej
Atari 2600. Dziś istnieje wiele wersji ściem do kolejnej
planszy.
Samolot,
wydanych na wiele platform. Ale zasa
jak to samolot - do
dy są takie same.
latania potrzebuje paliwa. Musimy o
W grze River Raid wcielamy się w pi
lota myśliwca B-l StratoWing Assault tym pamiętać i uzupełniać je po dro
dze na „stacjach benzynowcych”, które
Jet lecącego przez teren wroga (kon
kretniej to lecimy przez kanion). Na też można zniszczyć (za co otrzymamy
80 punktów). Na początku dostajemy
swojej drodze napotkamy maszyny nie
od dowództwa 3 samoloty. Mamy moż
przyjaciela. Za zniszczenie ich otrzy
mujemy odpowiednią ilość punktów. I liwość dostania kolejnego za każde 10
tak, za zniszczenie czołgu otrzymujemy tys. punktów.
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Gra nie zachwyci dzisiaj grafiką (pik
sel na pikselu pikselem pogania, widok
z góry, przewijany w pionie ekran) ani
dźwiękiem (ot, coś tam po prostu bur
czy od czasu do czasu). Swoją „miodnością” przebija jednak większość współ
czesnych produkcji. Gorąco polecam.
GooRAL

recenzje
PŁYTA

KSIĄŻKĄ

Slayer: Reign In Blood

Andrzej Pilipiuk

aru zespołu. Panowie King i Hanneman
prześcigają się w diabelskich riffach i
solach gitarowych, nie dając słucha
czowi ani chwili wytchnienia. Gdy do
damy do tego znakomite partie bębnów
autorstwa Dave’a Lombardo, powstanie
wręcz zabójcza mieszanka. Zresztą sa
ma gra Dave’a to niemal temat na od
rębną dyskusję. Wystarczy tu dodać, że
swego czasu uznawany był za najszyb
mawiany album nie należy być szego perkusistę świata. Obraz tej pły
ty nie byłby oczywiście pełny bez de
może do najnowszych. Jednak je
wokalu Toma Arayi. Jego
go wartość i wpływ na rozwój muzyki monicznego
był
i nadal jest tak wielki, ze nie można tak obłąkane^krzyki i piski stały się wzo
rem dla wielu późniejszych pokoleń wo
po prostu go pominąć.
Płyta „Reign in blood” ukazała się w kalistów. Brutalność i bezkompromisowość nie przesłaniają jednak doskona
1986 r. I jest trzecią w dyskografii ame
łych utworów, które wypełniają ten al
rykańskiego kwartetu. Trudno jedno
znacznie, orzec czy jest to najlepsza bum. Całość rozpoczyna się sztanda
rowym „Angel od death”, w którym opi
płyta Slayer. Niektórzy w ty miejscu wy
mieniają „South of heaven”, czy „Divine sane są eksperymenty doktora Jose
pha Mengele. Do moich faworytów zali
invertation”. Z pewnością jednak „Re
czyć też można Altar of sacrifice” i „Je
ign in blood" jest tą najbardziej przeło
mową (i to nie tylko dla zespołu Slayer). sus saves”. Punkowe korzenie zespołu
Już na dwóch poprzednich albumach słychać natomiast w bestialskim „Rezespół zaproponował piekielnie szybką born”. I na zakończenie kolejny slayerowski „hit” - „Rainning blood”, któ
mieszankę heavy meatalu i bezkompro
rego ostatnie dźwięki przeradzają się
misowego punk rocka, stając się jed
nym z prekursorów trash metalu. Trze
w odgłosy burzy. Ta płyta to niespełna
pół godziny muzyki, jednak emocjami i
cia płyta jest zwieńczeniem tych poszu
energią w niej zawartą można by z po
kiwań. To tutaj właśnie zespół ostatecz
nie zdefiniował swój styl. Po dziś dzień wodzeniem obdzielić całą masę innych,
płyta może szokować swą brutalnością 80-cio minutowych płyt. Jest to znako
mity przykład na to, że nie ilość ale ja
i skondensowaniem dźwięku. Łatwo so
bie wyobrazić, jak wielkie emocje mu- kość się liczy. Ta muzyka w pełni opar
siała budzić niemal dwie dekady temu. ła się próbie czasu. Wypracowane przez
Slayer kanony nadal obowiązują i cią
„Reign in blood to 10 znakomitych kom
gle powracają w nieco tylko zmienio
pozycji, z których większość już na do
nych formach.
Łukaszek M.
bre weszła do koncertowego repertu

O

TEATR

Jej Wysokość Cenzura
M

ichałowi Bułhako
wowi przyszło żyć
i tworzyć w rzeczywisto
ści ponurej i przepełnio
nej terrorem. Każde sło
wo pisarza było rejestro
wane, poddawane ocenie,
a potem zapadał wyrok:
albo zrobisz ze swej sztu
ki użytek „dla dobra spo
łeczeństwa” (czytaj: bę
dziesz pisał pod dyktando
władz), albo jesteś skaza
ny na izolację, zapomnie
nie i głód. Wszechobec
na cenzura czuwała, by
żadne „niepoprawne poli
tycznie” dzieło nie ujrzało
światła dziennego.

Właśnie o meto
dach działania cen
zury w Rosji lat mię
dzywojennych trak
tuje Szkarłatna wy
spa. Sztuka pokazu
je walkę młodego pi
sarza Dymogackiego w obronie własne
go tekstu z dyrekto
rem teatru Panfiłowiczem,
usłużnym wobec władzy,
oraz z budzącym postrach
cenzorem - Sawwą Łukiczem. Temat potrakto
wany został z przymruże
niem oka - sztuka ma wy
mowę komiczną, na sce
nie roi się od przezabaw

nych sytuacji obnażają
cych obłudę bohaterów,
pojawia się chwyt „te
atru w teatrze” i... Resztę
można zobaczyć w lubel
skim Teatrze im. Juliusza
Osterwy już od soboty 27
marca 2004 r.

Andrzej
Pilipiuk:
Zagadka Kuby
Rozpruwacza

o on! Powraca postrach wam
pirów, wilkołaków, utopców,
duchów i wszelakiego innego pa
skudztwa, które powinno dawno
opuścić ziemski padół, a jednak
nadal dręczy ludzkość. Nieustra
szony Jakub znów jest wśród nas.
Po lekturze „Weźmisz czarno ku
rę...” sądziłem, iż już nic nie przebije tej pozycji, a jednak! Pilipiuk
znowu sprostał zadaniu „Zagad
ka Kuby Rozpruwacza” jest kolej
ną, wyśmienitą książką o pasożycie
społecznym - Jakubie Wędrowyczu. Jest to jedna z lepszych pozy
cji literatury figlarskiej, jaką dotąd
czytałem. W dziele znajdziemy 23
mikro opowiadania, które są tak
absurdalne, iż z trudem możemy
powstrzymać się od śmiechu.
Jakub, początkujący egzorcysta,
po raz kolejny zmaga się ze zły
mi mocami, wędruje po innych wy
miarach, spotyka na swej drodze
wiele rozpoznawalnych postaci, ta
kich jak: Harry Potter, Terminator,
Święty Mikołaj czy siedmiu krwio
żerczych i bardzo niebezpiecznych
Krasnoludów, pilnujących śpią
cej królewny. Jak zwykle nasz bim
brownik podczas upojenia alkoho
lowego, które towarzyszy mu przez
ponad połowę książki, przeżywa
najzwariowańsze perypetie i ucho
dzi z nich cało. Nie brakuje też wy
szukanych przepisów kulinarnych,
jak chociażby szaszłyki z policyj
nego owczarka, czy przypiekane
na ognisku mięsko z bezpańskiego
rottweilera.
Książka jest napisana bardzo
lekkim i fachowym językiem
folkloru krzakowo-bramowego.
Po jej przeczytaniu na pewno nie
powiecie, ze straciliście czas, lecz
sięgniecie po poprzednie części i
nie będziecie mogli doczekać się
kolejnych.

T

Przemysław Snarski

Katarzyna Kałduś
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Uścisnąć dłoń? Pocałować się? A może po prostu skinąć głową? Założyć
garnitur i krawat czy luźny, wygodny strój? Spóźnić się? Przyjść przed
czasem? Uważać na to, co mówię czy po prostu być sobą? Te i inne elementy
składają się na SAVOIR-VIVRE, czyli zasady dobrego wychowania.

Savoir - vivre
w krajach UE!
How do you do? Jeśli chodzi
o ubiór - w tym rejonie geo
graficznym to kwestia przy
należności społecznej. Bry
tyjczycy mają do niego spe
cyficzny stosunek. Mężczyź
ni noszą krawaty w prąż
ki w barwach swej szkoły,
dy w maju wejdzie
uczelni, klubu lub jednost
my do Unii Europej
ki wojskowej. Noszenie „mę
skiej, będziemy mieli możli
skiego zwisu” [przyp. red.
wość wyboru, w jakim kraju - neologizm określający tę
chcemy mieszkać, studiować część garderoby], do którego
i pracować. Istotne jest tak
nie ma się prawa, uważane
że to, iż uzyskamy możliwość jest za nietakt. Dlatego lepiej
swobodnego poruszania się nie zabierać w podróż do An
po wszystkich rejonach geo
glii tego w paski. Uroczyste
graficznych Wspólnoty.
okazje wymagają oficjalnoWyjeżdżając, warto zapo
ści: żakietu, smokingu, a na
znać się z etykietą państwa, wet fraka. Kobiecy ubiór po
do którego zmierzamy. Z winien współgrać z męskim.
tym, jakie pozdrowienia obo
Kapelusze są wciąż popular
wiązują, jak obywatele ubie
ne, a nawet obowiązkowe.
rają się w oficjalnych sytu
W Wielkiej Brytanii do do
acjach. Ta wiedza przyda się brych manier przykłada się
wszystkim tym, którzy jadą, ogromne znaczenie. Gdy znajby zarobić oraz tym, których dziemy się na oficjalnym obiecelem jest turystyka.
dzie, niech nie zdziwi nas, że
po głównym daniu, wznosi się
Wielka Brytania
toast za monarchę. To The
Queen wszyscy piją na sto
Brytyjczycy są oszczędni jąco. Nieoficjalnym zaś jest
w gestach i unikają zbyt bli
Cheers! W zwyczaju Angli
skich kontaktów fizycznych. ków jest jedzenie wspólnych
lunchy z kolegami z pracy.
W trakcie rozmowy zacho
A po „work’u” chodzą do pu
wują dystans z rozmów
cą. Gdy zapoznajemy się z bu, gdzie każdy po kolei sta
wia beer. Jeśli chodzi o na
mieszkańcem wysp, wymie
niamy z nim uścisk dłoni. poje alkoholowe, najpopular
niejsze jest oczywiście piwo:
To mężczyzna czeka, aż ko
bieta pierwsza wyciągnie do stout - ciemne, mocne, bitter
- gorzkie, lager - lekkie. Ulu
niego rękę. Bywa, że powita
biony damski drink to sher
nie ogranicza się do skinię
cia głową i powiedzenia: Go- ry, a męski - dżin z tonikiem
i whisky. Ważną kwestią jest
od morning! lub Hello! Po
nad to przy przedstawianiu (warto to zapamiętać!), że jeśli
Brytyjczyk czy Biytyjka użyje
utrzymał się zwyczaj zada
zwrotu - Obawiam się, że to
wania retorycznego pyta
nie będzie możliwe!!! - to rów
nia: How do you do? Odpo
na się to zdecydowanej od
wiedzią jest oczywiście zre
wanżowanie się tym samym:
mowie.

G

Niemcy

Pozdrowienia,
sposób
zwracania się, ubieranie czy
jedzenie w Niemczech wyglą
da podobnie do naszego - pol
skiego. Niemcy nie mają opo
rów przed zwróceniem uwagi
osobom, które ich zdaniem
zachowują się niestosownie.
Oddzielają życie zawodowe
od towarzyskiego. Między bli
skimi są otwarci, śmieją się i
głośno rozmawiają. Chętnie
śpiewają. W pracy zachowu
ją rezerwę i powściągliwość.
Dystans, jaki dzieli rozma
wiające ze sobą osoby, jest
większy niż w innych kra
jach europejskich. Taka po
ważna i oficjalna atmosfera w
miejscu pracy zmienia się w
okresie świątecznym. Szczy
towym momentem jest ko
niec karnawału zwany Fasching. Urzędnicy przycho
dzą do biur poprzebierani w
kostiumy. Opowiadają dowci
py i żarty. W tłusty czwartek,
który jest także świętem ko
biet, panie biorą symboliczny
odwet na kolegach, obcina
jąc im krawaty. Jeśli chodzi
o powitanie to Niemcy pre
ferują mocny, krótki uścisk
dłoni, bez potrząsania i obej
mowania. W sytuacjach to
warzyskich przedstawicielka
płci pięknej pierwsza wycią
ga rękę do mężczyzny. W sto
sunkach zawodowych reguła
ta nie obowiązuje. W przeci
wieństwie do Włochów, Niem
cy są punktualni i wymaga
ją tego od innych. Przeważa
ją stroje zaliczane do stylu
spokojnego i konserwatywne
go. Nie pędzi się za modą. Pa
nie do pracy nie noszą ostre
go makijażu, rzadko farbu
ją włosy, preferują stonowa
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ne barwy i fasony. Ogromne
znaczenie ma ogólne zadba
nie i schludność. Ciekawost
ką obyczajową jest występo
wanie w czasie różnych uro
czystości w tradycyjnym stro
ju ludowym zwanym Trachtenanzug.
Francja

Francja to kraj, w którym
duże znaczenie przywiązu
je się do form i dobrego wy
chowania. Dotyczy to zarów
no żucia gumy czy trzymania
rąk w kieszeniach w trakcie
rozmowy, ale także nadmier
nej pewności siebie. Francuzi
z politowaniem traktują ame
rykański zwyczaj uśmiecha
nia się w każdej sytuacji. Ce
nią poczucie humoru, byle by
ło inteligentne i utrzymane w
dobrym tonie. Starają się być
punktualni, ale nie przestrze
gają tego rygorystycznie (chy
ba, że jest to sprawa o więk
szym znaczeniu). Ubiór jest
czymś, do czego przywiązu
ją dużą wagę. Preferują raczej
niedbałą elegancję niż solidny
konserwatyzm. Charakteryzu
je ich także to, że są uparty
mi i trudnymi negocjatorami.
Szybko przyjmują nowe po
mysły i idee. Trudno jednak
przekonać obywateli Francji
do czegoś, co nie zgadza się z
ich własnymi normami kultu
rowymi.
Znajomość międzynarodo
wej etykiety i obyczajów sta
je się konieczną częścią pro
fesjonalnego
wykształcenia.
Nie wyjeżdżajmy „zieloni”. Do
wiedzmy się o danym kraju
jak najwięcej. To na pewno
ułatwi nam kontakty z obco
krajowcami.
Monika Chudek

cooltura

MICHAIŁ BUŁHAKOW

SZKARŁATNA WYSPA
%

PREMIERA 27.03.2004 R. O GODZ. 10.00
KWIECIEŃ
SCENA DUŻA
1

czw. Szkarłatna Wyspa
PREMIERA STUDENCKA godz. 19.00

2

pt.

Szkarłatna Wyspa
Premiera z Plus GSM

godz. 19.00

3

sob.

Szkarłatna Wyspa

godz. 19.00

4

n.

Szkarłatna Wyspa

godz. 19.00

6

wt.

Caligula

godz. 19.00

7

śr.

Caligula

godz. 19.00

15

czw.

Poskromienie Złośnicy

godz. 11.00

16

Poskromienie Złośnicy

godz. 11.00

17

Pt
sob.

Poskromienie Złośnicy

godz. 19.00

18

n.

Poskromienie Złośnicy

godz. 19.00

22

czw.

Romeo i Julia

godz. 19.00

23

Romeo i Julia

godz. 19.00

24

pt
sob.

Romeo i Julia

godz. 19.00

25

n.

Romeo i Julia

godz. 19.00

28

śr.

Don Juan

godz. 11.00

29

czw

Don Juan

godz. 19.00

30

pt-

Europa? Mikrodramaty

godz. 19.00

SCENA REDUTA
20

wt.

Rozmowy z katem

godz. 11.00

20

wt

Rozmowy z katem

godz. 17.00

21

śr.

Rozmowy z katem

godz. 17.00

MAJ
SCENA DUŻA
1

sob.

Europa? Mikrodramaty

godz. 19.00

6

czw.

Szkarłatna Wyspa

godz. 19.00

Szkarłatna Wyspa

godz. 19.00

SZKARŁATNA WYSPA to wspaniała

8

ptsob

Szkarłatna Wyspa

godz. 19.00

komedia o Teatrze i ironiczne spojrzenie
na tęsknoty ludzi “z wyspy” do Europy, to
pytanie jak Europa przyjmie przybysza z
odległych, egzotycznych, przez lata
zniewolonych krain. Sztuka zdjęta przez
cenzurę z afisza, za życia autora i na
długie lata skazana na zapomnienie,
nabiera w dzisiejszej rzeczywistości jakże
nowych, współczesnych znaczeń.

9

n.

Szkarłatna Wyspa

godz. 19.00

11

wt.

Poskromienie Złośnicy

godz. 9.00

11

wt.

Poskromienie Złośnicy

godz. 12.00

14

Don Juan

godz. 11.00

15

ptsob.

Don Juan

godz. 19.00

16

n.

Don Juan

godz. 19.00

19

śr.

Romeo i Julia

godz. 11.00

20

czw.

Romeo i Julia

godz. 11.00

21

Romeo i Julia

godz. 11.00

22

ptsob.

Caligula

godz. 19.00

23

n.

Caligula

godz. 19.00

26

śr.

Czerwony Kapturek

godz 10.00

27

czw.

Czerwony Kapturek

godz. 10.00

27

czw.

Czerwony Kapturek

godz. 12.30

Biuro Organizacji i Reklamy
kierownik - Ewa Szeloch
tel./fax (081)53244 36
poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00
e-mail: biuro@teatrosterwy.pl
tel. kom. 0603 999 039
Kasa biletowa
czynna od wtorku do soboty w godz. 12.00-19.00
w niedzielę w godz. 16.00-19.00
tel. (081) 532 42 44 w. 354
Repertuar teatru w intemecie:

SZKARŁATNA WYSPA
- PREMIERA STUDENCKA

http://www. teatrosterwy. pl
Sprzedaż biletów w Internecie: www.eBilet.pl

01.04.2004. o godz. 19.00.
Jedyna
okazja
spotkania
z
realizatorami i aktorami grającymi w
spektaklu i wzięcia udziału w dyskusji.

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

Konkurs z teatrem im. Juliusza Osterwy!

mu
Teatr im, Juliusza Osterwy w Lublinie

Napiszcie recenzję jednej ze sztuk wystawianych na deskach

najciekawszą, a autora nagrodzimy podwójną wejściówką

teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie i prześhjcie ją, wraz z

na „Szkarłatną wyspę".

imieniem i nazwiskiem, na nasz internetowy adres:

Dodatkowo, nagrodzoną recenzję opublikujemy na łamach

redakcja.wyspa@wspa.lublin.pl

„wyspy".

Spośród nadesłanych prac wybierzemy naszym zdaniem

Na Wasze teksty czekamy do 30 kwietnia!
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personalia
dr inż Monika Wawer

Student
to diament
w sprzęt i wyposażenie służące eduka
cji, to działania te muszą przynosić po
zytywne rezultaty. Osobiście mam dużą
satysfakcję z tego wyniku.

Jak skomentuje pani 38 miejsce
naszej uczelni w rankingu szkół wyż
szych Tygodnika Newsweek? [z dn.
21.03.2004 r. - przyp. red.]

Według wspomnianego rankingu,
dwóch absolwentów WSPA znalazło
zatrudnienie na stanowiskach spe
cjalisty. Podczas wykładów, mówiła
pani, że zdarza się Jej polecać pra
codawcom swoich studentów. Czy ta
dwójka to pani robota?

Rankingi publikowane w Newsweeku
Rzeczywiście, z racji kontaktów za
są mi ostatnio szczególnie bliskie. W po
wodowych z wieloma dyrektorami i kie
przednim numerze zaprezentowany zo
rownikami działów personalnych, czę
stał ranking szkół średnich. Na 5 miej
sto proszona jestem o polecenie jakie
scu w Polsce, znacząco przed innymi lu
goś studenta lub absolwenta do pracy.
belskimi liceami, znalazło się III LO im. Czasami tylko ogłaszam na wykładach
Unii Lubelskiej, którego jestem absol
„wieści” o wolnym stanowisku, czasem
wentką. W przywołanym
prowadzę w imieniu pra
przez Pana numerze - 10
codawcy wstępną selekcję,
„Otóż każdy promo tor
miejsce w kraju zajęła Po
a czasem proszona jestem
w sposób pośredni stara się
litechnika Lubelska, uczel
o udzielenie referencji oso
nia, w której kończyłam pomóc swojemu dyploman
bie, która jest naszym stu
towi w uzyskaniu zatrud
studia, natomiast 2 lokata
dentem lub absolwentem.
przypadła Akademii Górni
Sprawia mi to zawsze wiel
nienia. Jeśli student będą
czo-Hutniczej, z którą rów
ką przyjemność, kiedy mo
cy na praktyce studenckie],
nież jestem związana, po
gę komuś w ten sposób po
poka^e się w firmie od jak
nieważ tam obroniłam pra
móc w znalezieniu pracy.
cę doktorską. Jednak przy najlepszej strony i jednocze
A na pytanie czy ta dwój
analizie wszelkich ran
ka specjalistów z rankingu
śnie przygotuje pod kierun
kingów należy być bardzo
to „moja robota” nie umiem
kiem promotora użytecz
ostrożnym (ranking należy
niestety odpowiedzieć, bo
ną i wartościową pracę dy
do relatywnych, a nie abso
wiem nie podane zosta
plomowa, czysto otrzymuje
lutnych metod oceny) i za
ły nazwy analizowanych
propozycję pozostania
wsze należy rzetelnie anali
firm. Mogę jedypie mieć
nadzieję, że nieco się do
zować, jaka była próba ba
w firmie. ”
tego przysłużyłam, przy
dawcza, jakie kryteria bra
gotowując wszystkich stu
ne były pod uwagę i czy by
dentów na zajęciach z zarządzania za
ły one adekwatne do rezultatów badań.
Natomiast, co do miejsca zajętego sobami ludzkimi do efektywnego poszu
kiwania pracy poprzez właściwe przygo
przez WSPA, myślę, że ta wysoka loka
towanie dokumentów rekrutacyjnych i
ta jest dobrym odzwierciedleniem sta
symulacje uczestnictwa w rozmowach
rań, jakie podejmowane są przez wła
kwalifikacyjnych.
dze Uczelni oraz wykładowców dla za
Ilu studentów do tej pory zasłużyło
pewnienia najwyższego poziomu eduka
sobie na zaszczyt bycia poleconym?
cji studentów. Zatrudnienie wysoko wy
A ilu zamierza pani wypromować w
kwalifikowanej kadry, o ogromnym do
tym roku?
świadczeniu praktycznym, jest niepod
To nie jest żaden zaszczyt, tylko Pań
ważalnym atutem uczelni zawodowej.
Wielokrotnie powtarzam studentom na stwa zasługa - ciężka praca, efekty na
uki - potwierdzone odpowiednimi oce
wykładach, że inwestycja w zasób ludz
ki przynosi największe korzyści. Jeśli nami, zaangażowanie i silna motywa
dodatkowo wsparta jest inwestycjami cja powodują, że wykładowca dostrzega
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diament i próbuje go na zajęciach oszli
fować, a następnie dobrze ulokować na
rynku pracy. Jestem przekonana, że nie
tylko ja staram się pomagać w ten spo
sób naszym studentom i absolwentom,
ale także wielu innych wykładowców,
którzy również mają kontakty w bizne
sie. Jest jeszcze jeden ważny aspekt po
mocy w zatrudnieniu. Otóż każdy pro
motor w sposób pośredni stara się po
móc swojemu dyplomantowi w uzyska
niu zatrudnienia. Jeśli student będący
na praktyce studenckiej, pokaże się w
firmie od jak najlepszej strony i jedno
cześnie przygotuje pod kierunkiem pro
motora użyteczną i wartościową pracę
dyplomową, często otrzymuje propozy
cję pozostania w firmie. Niestety wielu
studentów wciąż nie dostrzega i nie wy
korzystuje tej szansy.
A ilu studentów zamierza pani wy
promować w tym roku i czy to są ci
najlepsi?

Co do zamierzeń liczby promocji to
jest to pytanie trudne. To handlowcy
używają słowa target na liczbowe spre
cyzowanie celu do osiągnięcia. Mogę na
tomiast powiedzieć, że podziękowania
za dotychczasową pomoc usłyszałam
już od kilkudziesięciu osób. I zawsze
są to ci najlepsi, tylko jak Pan zapew
ne pamięta z zajęć z ZZL, najpierw nale
ży określić profil idealnego kandydata, a
dopiero potem weryfikować przydatność
(„dobroć”) kolejnych osób.
Co powinno cechować polecanego
w ten sposób studenta?

Pracodawcy szukają obecnie pracow
ników, których charakteryzuje przede
wszystkim umiejętność myślenia, peł
ne zaangażowanie oraz chęć ciężkiej
pracy i dalszej nauki. Są to dominują
ce cechy weryfikowane podczas każdej
rozmowy kwalifikacyjnej. Należy nato
miast pamiętać, że nieco inne wymaga
nia stawiane są absolwentowi studiów
dziennych i zaocznych. Gdyby odpo
wiedź uprościć, można byłoby przyjąć,
że po studiach dziennych u kandydata
sprawdza się najpierw’jaką jest osobą, a
dopiero później jaką ma wiedzę i co po
trafi zrobić, a u kandydata po studiach
zaocznych kolejność jest odwrotna. Jed-

personalia
Dr inż. Monika Wawer
Absolwentka kierunku Organizacja i Zarządzanie
na Politechnice Lubelskiej oraz Studiów
Podyplomowych na Wydziale Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doktor
nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o
zarządzaniu.
Od 1989 doi999 asystent w Katedrze
Zarządzania Politechniki Lubelskiej, od 1993
r. konsultant i trener w Centrum Kształcenia
Menedżerów Przemysłowych, a od 1998 r.
wykładowca WSPA.
Współorganizator i pierwszy prezes Polskiego
Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami - Oddziału
w Lublinie. W latach 1996-2001 członek Rady
Nadzorczej tego Stowarzyszenia.
Od 2002 r. juror komisji konkursu
.Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy", a od
2003 r. audytor weryfikujący kandydatury firm
przystępujących do ogólnopolskiego konkursu
Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych.
Twórca programów rekrutacji i oceny
pracowników dla firm krajowych i
międzynarodowych. Ostatnio pełniła funkcję
Eksperta kluczowego ds. selekcji oraz
momtonngu i ewaluacji Programu Phare 2000,
realizowanego ze środków Unii Europejskiej
przez firmę IMC Consulting Limited w konsorcjum
z WSPA.

nak nie należy lekceważyć wagi czynni
ków wymienionych na drugim miejscu,
bowiem to właśnie one często pozwalają
odnieść sukces w pokonaniu kontrkan
dydatów do zatrudnienia.
Czy sprawia pani przyjemność oce
nianie innych?

Ocenianie innych osób zawsze jest
trudne i dla obu stron - zarówno ocenia
nego jak i oceniającego. Pamiętać należy,
że ocena człowieka zawsze niesie za so
bą element subiektywizmu. Niestety nie
można od tego procesu uciec. Kontro
la i ocenaJest to nie tylko w teorii jedna
z funkcji kierowniczych, ale w praktyce
warunek skutecznego realizowania ce
lów. Warto natomiast podejmować dzia
łania zwiększające obiektywizm oceny np.
jednoznaczne definiowanie kryteriów oce
ny, wybranie właściwej skali oraz analiza
przyczyn i skutków. Z oceną spotykamy
się zarówno w sytuacjach zawodowych
jak i prywatnych. Już w dzieciństwie oce
niamy innych - jacy są piękni, mądrzy i
uroczy (lub przeciwnie). Potem w szkole,
że zdolni ale leniwi. Na studiach dostajemy lub stawiamy ocenę za poziom wiedzy,
wartość głoszonego referatu czy przedsta
wionej prezentacji, a w pracy najpierw
oceniają naszą przydatność jako kandy
data, a później permanentnie jako pra
cownika. A przecież pozostaje cała sfera
ocen prywatnych - Kaśka jest fajna, Zoś
ka jest głupia itp. Czy nam się to podo

ba czy nie, i czy lubimy oceniać innych,
w wielu sytuacjach musimy to robić. I od
powiadając wprost na Pana pytanie mogę
przyznać, że lubię oceniać innych, szcze
gólnie wówczas, kiedy mogę im postawić
wysokie noty i pochwalić za osiągnięcia.

jakieś nowe propozycje i projekty, któ
re pozwalają uczyć się, rozwijać i zdo
bywać nowe doświadczenia. Cały ubie
gły rok poświęciłam pracy dla projektu
unijnego, dlatego moje wakacje trwały
tylko dwa tygodnie. W tym czasie zdą
A co w sytuacji odwrotnej?
żyłam dokładnie zwiedzić niemal ca
Kiedy muszę komuś wystawić negatyw ły Egipt i pół Tunezjęi. Na plażowanie
zabrakło już czasu. W tym
ną ocenę traktuję to zawsze
jako szansę przekazania in
roku myślę o trampingu
„Pracodawcy sykają
po Maroko i Meksyku. Po
formacji co i w jaki sposób
obecnie pracowników,
za podróżami, jeśli pogoda
powinien poprawić, aby na
których charakteryzuje
dopisuje, w lecie doskonalę
stępna ocena była zdecydo
przede wszystkim
jazdę konno, w zimie jazdę
wanie wyższaą. Takie podej
na nartach, a przez ostat
ście sprawia, że wystawienie
umiejętność myślenia, pełne
ni rok w pełnej despera
oceny negatywnej traktuję
Zaangażowanie oraz chęć
cji mobilizacji trenuję grę
postrzegam jako sposób po
ciężkiej pracy i dalszej
w tenisa. Kiedy jestem w
budzania u tej osoby moty
nauki. Są to dominujące
pobliżu gór staram się na
wacji wewnętrznej. Oczywi
nie wspiąć, ale za najwięk
ście podejście takie realizo
cechy weryfikowane
szy swój sukces pod tym
wane jest głównie w stosun
podczas każdej rozmowy
względem uważam zmobi
ku do studentów lub pra
kwalifikacyjnej."
lizowanie
zmotywowanie
cowników, bowiem wobec
syna, który nie lubił cho
kandydatów nie zawsze
dzenia nie tylko po górach, ale nawet po
jest to możliwe.
Odchodząc od tematów zawodowoprostej drodze, do zimowego wejścia na
studenckich, proszę powiedzieć, jaki
szczyt Giewontu, i do wędrówek po szla
jest pani ulubiony sposób na spędza
kach polskich Tatr. Pozostaje mi jeszcze
tylko do zrealizowania jedno niespeł
nie wolnego czasu?
Niestety nie mam go zbyt wiele i wciąż nione dotąd marzenie - skok na spa
mówię sobie (a częściej powtarza mi to dochronie i mam nadzieję, że nie będzie
mąż), żeby trochę zwolnić zmniejszyć ostatnim w moim życiu..
Rozmawiał: Krzysztof Jabłoński
tempo i zmniejszyć ilość pracy. Na razie
zupełnie mi się to nie udaje, bo wciąż są
Zdjęcia: Kryspin Drozdek
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złap patera

W zdrowym ciele zdrowy duch
iosna wreszcie nadeszła. Długo
wyczekiwana ze zdwojoną siłą
kusi, by... Kusić innych. A jak tego
dokonać, jeśli nie pięknym, powabnym
i jędrnym ciałem? Ciałem, obok którego
nikt nie przejdzie obojętnie.
Chcemy być zauważani na ulicy, w
sklepie, kinie, na uczelni. A że ładna syl
wetka jest ostatnio w modzie, znaczna
cześć studentów i studentek podejmuje
próby odchudzania. No tak! Ale jak tego
dokonać, jeśli za oknem jeszcze kilka dni
temu królował trzaskający mróz i śnieg
po kolana? Dlatego z nadejściem zielonej
pory roku pojawiają się mocne postano
wienia - że to od dziś. Że właśnie od dziś
ćwiczę. Większość uzbraja się w silną wo
lę. Kupuje poradniki o tym, jak szybko i
skutecznie schudnąć bez zbędnego efek
tu jo -jo. Zaopatruje się w przydatną pra
sę, gdzie nietrudno znaleźć cudowne die
ty. Drugą stroną medalu są kluby sporto
we. Te zachęcają wszystkich do zdrowego
i aktywnego trybu życia.

W

To najpierw

Do ćwiczeń ciężko jest się jednak zmo
bilizować samemu. Dlatego też sięgamy
po oferty siłowni, klubów sportowych
czy szkół. Jeżeli szczęście nas nie ominie
i uda nam się trafić na profesjonalistkę/
tę, a nie dorabiającą nauczycielkę języ
ka polskiego, najprawdopodobniej w cią
gu kilku tygodni efekty podjętego wysił
ku będą zauważalne. I wreszcie z dum
nie podniesionym czołem będziemy mogli
przechadzać się nie tylko (a może przede
wszystkim) po znanej okolicy. Przede
wszystkim, bo każdy kto choć trochę nas
zna, zauważy, jak silną wolę posiadamy.

Po uporaniu się ze stertą zgromadzo
nych ulotek, będziemy mogli stwierdzić,
czy decyzja ostateczna zapadła (!). Pełni
zapału pobiegniemy do miejsca nasze
go wybawienia. Zaskoczeni miłym powi
taniem, chętnie zainwestujemy w nowe
przedsięwzięcie znaczną część środków
finansowych. A że zobowiązuje to do rezy
gnacji z pewnych „studenckich przyjem
ności”, stajemy się pewni własnego suk
cesu. Ponoć łatwiej pokonać tradycyjnego
lenia, kiedy się za coś płaci. Wychodzimy
ze swej „świątyni” prawie w podskokach szczęśliwi, że właśnie pozbyliśmy się kil
kudziesięciu złotych. Pełni ciekawości i
podekscytowania z niecierpliwością ocze
kujemy na pierwszy dzień zajęć ze sprzę
tem i instruktorem (przystojnym!).
A potem

W końcu nadchodzi upragniona chwila. Teraz możemy zaspokoić swoją cie
kawość i dać upust zgromadzonej ener
gii. Budzimy się wczesnym rankiem, żeby
naszykować niezbędny do ćwiczeń strój i
zaraz po serii wykładów wyruszamy na
spotkanie z profesjonalistą. Jesteśmy
przed budynkiem. Wchodzimy do środka.
Wszędzie wielkie lustra, a obok ciekawe

sprzęty. Rozpoznajemy rowerek i bieżnię.
Przeznaczenie pozostałych jest zagadką.
Nareszcie pojawia się osoba, dzięki której
dokonamy przeobrażenia. Początek zajęć
lekki, bez nadmiernego wysiłku. Ale za
raz potem: dance - dla każdego, kto lu
bi tańczyć; hilo - poprawiający wydaj
ność krążeniowo - oddechową; step - gdy
chcesz mieć jędrne pośladki i nogi, a na
koniec dla relaksu, rowerek. Zupełnie jak
na wycieczce.
Masz dosyć?

Po kilku takich spotkaniach, zaczyna
my poważnie zastanawiać się, czy nasz
wysiłek wart jest poświęceń. Przecież
znacznie przyjemniej byłoby siedzieć so
bie w' barze i sączyć wysokokaloryczny
złocisty trunek. No tak! Ale kto będzie
chciał nam przy tym trunku towarzyszyć,
jeśli o siebie nie zadbamy? I koło się za
myka. Wskaźnik pewności rośnie. Każdą
chwilę słabości zabijamy przekonaniem,
jak miło będzie mieścić się w dżinsy z ze
szłego lata. Nie zapominamy też o wraże niu, jakie możemy wyw rzeć na innych. A
coś z głębszych pobudek? Oczywiste - „w
zdrowym ciele, zdrowy duch”!
Anna Wojciechowska

Zajęcia, które pomogą Ci wymodelować sylwetkę:
► fire step - dla zaawansowanych w technice ćwiczenia na stepie, prawdziwe „ogniste" szaleństwo:
► dance - taneczna forma aerobiku. Wpływa na poprawę wytrzymałości, koordynacji i pamięci ruchowej:
► hilo - intensywne zajęcia choreograficzne. Składają się z typowo areobikowych kroków. Zawiera także ele
menty biegu i skoków:
► step - zajęcia na platformie. Sprawiają wiele radości i satysfakcji. Prowadzą do spalania tkanki tłuszczowej;
► BS (body sculpt) - wzmacnia wszystkie najważniejsze partie mięśniowe Gwarantuje równomierne .rzeźbienie
sylwetki". Wykorzystuje hantle i step;
► TBC (total body condition) - wszechstronnie kształtuje wydolność i wytrzymałość mięśni;
► rowery - trening o charakterze wytrzymałościowym Intensywna praca nóg. pleców, brzucha;
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imprezownia

Coś nowego: TRIP-HOP
Zapewniam, że w tytule nie zaszła żadna pomyłka. Głównym
tematem tego artykułu nie będzie hip-hop, jak niektórzy z was
pomyśleli. Trip-hop, bo o nim będzie mowa, to zupełnie inna
historia. Zapraszam więc do lektury.

Według ekspertów, najlepiej zacząć swoją
przygodę z trip-hopem od płyt:
► Massive Attack - „Mezzanine”:
Trzeci al
bum grupy

Początki

Wszystko zaczęło się tak naprawdę
na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego stu
lecia. W tym czasie wielki boom przeży
wała w ogóle muzyka. Pojawiły się nowe
gatunki, a wśród nich muzyka elektro
niczna, której wpływ wyraźnie słychać
w utworach trip-hopowych. Ich ojczy
zną jest Anglia, a ściślej mówiąc Bri
stol. To właśnie w tym mieście powstał
kolektyw o nazwie „The Wild Bunch”.
Jego założycielami w dużej mierze by
li członkowie zespołu „Massive Attack”
(ogólnie znanego mam nadzieję?) Na
zwa trip-hop natomiast pojawiła się
około roku 1995. Pierwsze komenta
rze określały ją jako próbę zdefiniowa
nia czegoś niemożliwego do zdefiniowa
nia. Również hip-hop dołożył swoją ce
giełkę do obrazu nowego gatunku mu
zycznego. Początkowo był on nawet in
spiracją dla wielu artystów, w tym głów
nie dla Trickiego, o którym będzie jesz
cze czas napisać.
Istota

Każdy artykuł, każde forum interne
towe, poświęcone trip-hopowi zaczy
na się od słów jak ciężko jest wyjaśnić
czym tak naprawdę jest ta muzyka. W
pełni zgadzam się z tego typu tezami.
Uważam, że każdy powinien sprawdzić
to na własnej skórze. Być może niektó
re zagadnienia, które przedstawię okażą się pomocne w stworzeniu własnej
definicji trip-hopu. Z całą pewnością
jest to mieszanka najróżniejszych sty
lów muzycznych, a więc ogólnie zna
nych: jazzu, reggae, techno, czy rapu.
Ale także ambientu. Czyli tzw. muzy
ki tła, koncentrującej się na brzmie
niach elektronicznych i budowaniu na
stroju. Teraz kilka opinii na temat, jak
postrzegany jest trip-hop przez jego fa
nów: „Jest muzyką relaksującą, któ
ra pomaga pomyśleć”, „Tworzy nastrój
i wprowadza emocje”, „Potęguje melan
cholię, oraz kontemplacyjny nastrój we
wnątrz mnie”. Trzeba jednoznacznie po
wiedzieć, że mimo iż w trip-hopie nie
ma tematu przewodniego to dużo ła
twiej jest trafić na tematykę przygnębia

jącą oraz teksty na temat ciemnej stro
ny życia, samotności lub utraconej mi
łości. Oczywiście jest także druga stro
na medalu, a więc utwory koncentru
jące się na pozytywnych aspektach ży
cia, przekonacie się jednak, że występu
ją one dużo rzadziej.

z Bristolu,
a jednocze
śnie ostatni
w pełnym i
oryginalnym
składzie.
Określa się
go mianem

Wykonawcy

jednego z najmroczniejszych w histoni muzyki.
Charakterystyczna jest mieszanka stylów oraz

Nadszedł czas na przedstawienie naj
ważniejszych dla trip-hopu zespołów.
Wyliczankę należy zacząć od prekurso
rów tego gatunku muzycznego, a więc
grupy „Massive Attack”. Nie ma sensu
przytaczanie informacji na temat całej
dyskografii. Watro natomiast wiedzieć,
ze pierwsza płyta o nazwie „Blue Lines”
ukazała się w roku 1991. Jednak roz
głos i wielki sukces przyniósł rok 1994
wraz z albumem „Protection” i popiso
wym utworem „Karmacoma” (Każda
osoba niewtajemniczona powinna go
jak najszybciej poznać). Tricky, który
rozpoczynał karierę muzyczną w świę
cie hip-hopu był zarówno członkiem
kolektywu „The Wild Bunch” jak i ze
społu „Massive Attack”. Szybko zdecy
dował się jednak na karierę solową.
Pierwszy krążek „Maxinquaye” (nazwa
ny tak po swojej matce) okazał się za
razem najlepszym. Ogólny dorobek ar
tysty to 7 płyt, a wydana w roku 2001
„Blowback”, określana jest najbardziej
pozytywną oraz najłatwiejszą w słu
chaniu płytą Trickiego. Trzeci z naj
istotniejszych zespołów, ale w żadnym
stopniu nie ustępujący poprzednim to
„Portishead”. Członkowie tej grupy re
prezentują nieco inną gałąź trip-hopu .
Bardziej instrumentalną, zdecydowanie
mniej elektroniczną i w gruncie rzeczy
psychodeliczną. Ciekawostkę stanowi
fakt, że ich kariera zaczęła się dość nie
typowo, mianowicie od nagrania ścieżki
dźwiękowej. Do tej pory wydali zaledwie
dwa albumy - „Dummy” w 1994 roku,
oraz „Portishead” trzy lata później.
Sam stosunkowo od niedawna stałem
się fanem tego typu muzyki. Gorąco za
chęcam jednak do zapoznania się z te
matem. Uważam bowiem, ze każdy znaj
dzie w nim coś dla siebie.

różnorodność instrumentów. Utwory „Teardrop"
i „Inertia Creeps" stały się wielkimi przeboja
mi na całym świecie. Trafnym [

Isumowaniem

będzie stwierdzenie, że często ciarki przecho
dzą po plecach.
► Tricky - „Maxinquaye”:
Opinie na
temat te
go albu
mu sąjedno-znaczne. Jest to
arcydzieło
postmoderni-stycznego
brzmienia lat
90. W idealnych proporcjach udało się połączyć
elementy hip-hopu, ambientu, a nawet dźwięki w
jakimś stopniu nawiązujące do rocka czy bluesa.
Popisowe utwory to trwający 7 minut Aftermath'
oraz „Overcome". Nie można jednak pominąć
„Suffocated Love", bowiem głos wokalistki(Martina Topley-Bird) na długo pozostaje w pamięci.
► Portishead • „Dummy”:
Być może
moja opi
nia będzie
zaskakują
ca, ale uwa
żam, że ten
album jest
zbyt dobry.
Zespół Por
tishead po
stawił sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Ca
łą płytę charaktery-zują świetne kompozycje
Geoffa Barrowa oraz genialny, płaczliwy głos
Beth Gibbons. Powinienem wymienić niemal
wszystkie utwory, zakończę jednak na trzech.
„Glory Box","Biscuir i „Numb” to dla mnie fun
dament tnp-hopu.

Łukasz Gładysiewicz
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oko w oko: płatne studia?

Za darmo czyli
drogo
dr Beata Remiszewska
adiunkt w Zakładzie Dzien
nikarstwa Wydziału Politolo
gii UMCS; wykładowca WSPA
przedmiotów historia komuni
kowania społecznego w Pol
sce i na świecie oraz media w
świecie; spejcalizacje: historia
komunikowania, transformacje
współczesnych mediów i poli
tyka społeczna;

TJr onstytucja III RP
XVgwarantuje bezpłat
ną naukę w szkołach pu
blicznych (Art.70.) To je
den z podstawowych wy
różników socjalnego pań
stwa opiekuńczego, któ
re głosi hasło wyrówny
wania szans. Czy nauka
w Polsce jest rzeczywiście
bezpłatna, szczególnie na
poziomie szkół wyższych,
i czy szanse młodzieży po
chodzącej ze środowisk o
różnym statusie majątku
i wykształcenia są równe?
Czy bezpłatnie znaczy za
darmo? A jeżeli odpowiedź
na ostanie pytanie brzmi
„nie”, to co dalej z utrzy
mywaniem tej iluzji?
D. Macieja 5 maja 2002
napisała w tygodniku

„Wprost”: „W ciągu roku rodzi
ce wydają na korepetycje, kur
sy językowe, kursy przygoto
wawcze do gimnazjów, liceów i
na studia 20-25 mld zł. Ozna
cza to, że każdy podatnik poza
tym, że co roku łoży około 900
zł z podatków na tzw. bezpłatne
szkolnictwo i dofinansowanie
płatnych szkół niepublicznych,
dopłaca jeszcze do edukacji
1000 zł.” Nauka więc kosztu
je. Wie o tym każdy student,
a szczególnie rodzic studenta
państwowej uczelni. Jest drogo,
ale w prywatnych szkołach jest
jeszcze drożej i publiczne uczel
nie realizują postulat wyrówny
wania szans - tak mówią zwo
lennicy szkolnictwa publiczne
go. Czy na pewno? Dane publi
kowane w ostatnich latach po
kazują, że na prestiżowych kie
runkach uczelni państwowych
w systemie dziennym kształ
cą się przede wszystkim dzie
ci zamożnych, wykształconych
rodziców, którzy zwiększyli
ich szanse przez korepetycje,
płatne kursy przygotowawcze.
Mniej zamożni studiują zaocz
nie na tych samych uczelniach
lub w szkołach prywatnych. Ci
pierwsi często pracują, płacą
podatki, a jeszcze dodatkowo
muszą płacić za naukę na stu
diach, dofinansowując też za
możniejszych studentów dzien
nych. Studenci szkół prywat
nych, dzienni i zaoczni, przy
najmniej wiedzą za co płacą.
W latach 90-tych przeżyli
śmy autentyczny boom eduka

cyjny, przede wszystkim dzięki
powstaniu szeregu prywatnych
uczelni. To one oraz zwiększa
jące się limity przyjęć na uczel
niach państwowych doprowa
dziły do wzrostu wskaźnika
skolaryzacji do 40 proc., czy
li do ogólnoeuropejskiego po
ziomu. Mnogość ofert szkół to
problem wyboru, ale nie po
winien być to dylemat - szko
ła państwowa czy prywatna,
tylko - czego nauczy, jaki da
start w poszukiwaniu pra
cy, upraszczając - dobra czy
zła. Przyszli studenci powin
ni wiedzieć, które uczelnie są
lepsze i ułatwiają to rankin
gi tworzone przez różne me
dia. Przyglądając się im wi
dać, że zarówno w czołówce,
jak i w ogonie znajdują się i
uczelnie państwowe, i prywat
ne. Większość szkół prywat
nych da się porównać z pań
stwowymi, a w ostatecznym
rozrachunku to rynek zdecy
duje, na których absolwen
tów będzie popyt, które uczel
nie przetrwają. Niedługo dobre
, tzn. takie, których absolwen
ci są poszukiwani na rynku
pracy będą mieć coraz więcej
studentów, a niż demograficz
ny im specjalnie nie zaszkodzi,
słabe zaś będą studentów tra
cić, aż do bankructwa. Rynek
dokona selekcji wśród uczelni
prywatnych, a co z kiepskimi
państwowymi (rankingi praso
we i pierwsze oceny Państwo
wej Komisji Akredytacyjnej po
kazują, że jest ich trochę). W

obowiązującym systemie będą
dalej funkcjonować korzysta
jąc z dotacji budżetu państwa,
czyli faktycznie wszystkich nas
podatników. Na dodatek po
gorszą stan najlepszych uczel
ni państwowych „zabierając”
im część pieniędzy.
Polsce potrzebna jest au
tentyczna debata nad przy
szłością szkolnictwa. Z pełną
świadomością
konsekwencji,
nawet tak ważkich, jak zmia
na konstytucji, czas powie
dzieć sobie, że bezpłatność to
tylko iluzja, a płatne prywatne
szkolnictwo nie musi oznaczać
tworzenia barier. Paradoksal
nie zapewnienie równego star
tu może dokonywać się w sys
temie szkół działających na za
sadach rynkowych, a szanse
można wyrównywać poprzez
państwowe i prywatne stypen
dia oraz kredyty. )
W grudniu 1998 r. MEN za
powiadał wprowadzenie od na
stępnego roku częściowej od
płatności za studia, twierdzo
no nawet, że bezpłatne studia
dzienne są droższe od zaocz
nych, płatnych. Dyskusja nad
tą propozycją rozpłynęła się we
mgle. Prawdopodobnie dlate
go, że wielu polityków traktu
je bezpłatną edukację jak ha
sło, od którego nie ma odwro
tu. Kto przekona polityków?
Kto przekona społeczeństwo,
że prywatne szkolnictwo wyż
sze może być lepszym sposo
bem wyrównywania szans?
Beata Remiszewska

Czy studia powinny być płatne? - mówi prof. Leszek Balcerowicz:
Wszystkie studia są płatne. Pytanie tylko,

być wyjątkiem, a nie regułą. Jaka byłaby

To rekursywa regresywna Oznacza ona, iż

kto płaci. Jest tak, że jednych finansują inni,

sytuacja, w której za wszystko płaciłby ktoś

biedniejsi płacą za t

a w pozostałych przypadkach reszta płaci

obcy w roli podatnika, czyli rzekomo wszystko

nie jest sprawiedliwe. Edukacja wyższa

za siebie. Ludzie generalnie lubią cudze

byłoby bezpłatne? Jak się nazywa ta skrajna

powinna polegać na powszechnym czesnym.

pieniądze. To dotyczy także studentów. Czy

okoliczność? To komunizm. Na dodatek w

Powinien być rozwinięty system pożyczek

zawsze tak ma być? Czy na tej zasadzie

Polsce jest tak, że na tak zwane bezpłatne

studenckich. To daje szansę kształcenia

ma opierać się zdrowe społeczeństwo?

studia, czyli opłacane przez innych w formie

osobom, które pochodzą z biedniejszych

To, że za nas wnoszą opłaty inni, powinno

podatków, idzie więcej zamożnej młodzieży.

rodzin. Które nie mają motywacji do nauki.
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atszych. To na pewno

oko w oko płatne studia?

Studia płatne:
tak czy nie?
ale wybrali taką uczelnię, bo
ierwszy uniwersytet, ja
ki powstał w Polsce był nie dostali się na upragnio
państwowy. No, może nie do ne studia. Ten trzeci rodzaj,
końca państwowy. Nie mogli najgorszy, łączy tych, którzy
do niego uczęszczać wszyscy, mają dużo kasy i uczą się aby
zwłaszcza mało zamożni. Z uczyć, żeby zadowolić swoich
biegiem lat przechodząc przez zamożnych rodziców.
Przejdę do porównania ka
różne przeszkody, ukształto
wała się opinia, że studiować dry
dydaktycznej.
Muszę
może każdy. Niezależnie czy stwierdzić, że uczelnie pry
biedny czy bogaty, mądry czy watne są lepsze. Wybierają do
głupi. Z tym „mądry czy głupi” współpracy najlepszych pra
to może trochę przesadziłam, cowników z placówek pań
stwowych. To duża szansa
ale biorąc pod uwagę szko
dla młodych ludzi, bo mają
ły prywatne, to nie ma naj
kontakt z osobami o boga
mniejszego znaczenia. Po ko
lei... Zacznę od uczelni pań
tym dorobku zawodowym. Na
stwowych. Faktycznie jest ich uniwersytetach
funkcjonuje
kadra własna, co nie świad
więcej, ale z roku na rok róż
nica się zmniejsza - powstaje czy o tym, że jest gorsza, ale
coraz więcej niepaństwowych bardziej stabilna. Młodzież na
placówek. A to chyba raczej uczelniach bezpłatnych po
na niekorzyść naszego na
siada więcej możliwości do re
rodu polskiego, który będzie alizowania różnych planów.
musiał się zmagać z więk
Mam na myśli m.in. wymianę
szym bezrobociem. Młodzież międzynarodową. Faktycznie,
po zdanej maturze pragnie może uczelnie nie mają na to
wysokich funduszy, ale są za
dalej prowadzić beztroskie ży
cie w akademickich murach. to chętni partnerzy i sponso
Tutaj pojawia się mały pro
rzy. Szkoły prywatne, mimo
blem - egzaminy wstępne. Te odpowiednich finansów, nie
przeprowadzane są w różnej posiadają tak licznych kon
formie, a niekiedy nawet w taktów. Rozwijają się coraz
kilku etapach, aby wychwy
cić najlepszych. I to właśnie
główny cel uczelni państwo
wej: wybrać odpowiednich
ludzi na odpowiednim pozio
mie intelektualnym (nie obra
żając studentów uczelni nie
państwowych, którzy za bar
dzo nie muszą się wysilać. Ci
powinni tylko złożyć potrzeb
ne dokumenty w określonym
terminie). Nie oznacza to jed
nak, że „żacy prywatni” to sa
me głąby i nieuki. To nie tak.
Tak jak każde społeczeństwo
„brać niepaństwówek” dzie
li się na trzy grupy. Pierwsi
to ci najbardziej wartościowi
- osoby, które świadomie od
samego początku stawiały na
naukę. Na naukę w dobrych
warunkach. Drudzy to ci,
którzy mają coś w główkach,

P

KOMENTARZ REDAKCJI
Płatne studia stają się fak
tem, a prywatne uczelnie wy
rastają jak grzyby po desz
czu. Wszystkie oferują wspa
niały program dydaktyczny i
obiecują gruszki na wiebrzie,
ale nie dajcie się zwieść chodzi im tylko o waszą ka
sę! W czasach gdy miejsc na
uczelniach państwowych jest
jak na lekarstwo kusząca wydaje się perspektywa stu
diowania za pieniądze. Żad
nych egzaminów stępnych,
żadnego stresu - wymarzo
na perspektywa. Dlatego
bardzo często taka uczelnia
staje się po prostu przecho
walnią prymitywów, którzy
nie mając nic w głowie, ma
ją sporo w portfelu. Uczelnia
jest firmą, a firma potrzebu
je klientów - to stara ekono
miczna prawda. Przypomina
mi się powiedzenie: „Nieważ
ne czy jesteś głupi - ważne
ile masz kasy". Niestety, do
żyliśmy czasów, w których
nawet idiota może być magi
strem, elektryk prezydentem
a cwaniaczki mogą prowa
dzić wykłady okoliczościowe
na uczelniach. Ta perspek
tywa nie nastraja nas opty
mistyczne, jednak wiemy, że
WSPA do takich uczelni się
me zalicza. I robimy wszyst
ko, żeby tak nie było.
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szybciej, więc wszystko jest
na dobrej drodze, aby współ
praca z zagranicznymi part
nerami rozwijała się. Warun
ki, w jakich muszą się uczyć
studenci „normalni” moż
na określić tylko jednym sło
wem: złe. Zdarzają się stoliki
bez blatów, zbyt małe i dusz
ne sale wykładowe, sale kom
puterowe z niewielką ilością
sprawnego sprzętu. O kolej
kach do dziekanatu już nie
wspomnę. Pod tym względem
żak „płatny „czuje się jak w
raju: czyściutko, nowe sprzę
ty, a nawet klimatyzacja w
aulach. Czego więcej chcieć?
Porównałam uczelnie pań
stwowe i prywatne, aby wszy
scy mieli świadomość, jakie są
prawdziwe realia studiowania.
Niech każdy się zastanowi, czy
nauka powinna być płatna.
Myślę, że tak. Wiedza, iż jest
tak wiele osób, które nie stu
diują bezpłatnie, przekonuje,
że jedynie szkolnictwo prywat
ne daje szansę zdobycia wy
kształcenia. A co za tym idzie
- lepszej pracy.
Katarzyna Karasińska

I rok dziennikarstwa WSPA

wyspa

kierunek w bok: SOiZ

kilku (no, może w kilkudziesięciu) ne życie: ciągle siedzą przed telewizorem
zdaniach postaram się najlepiej, i psują wzrok. Żadnego życia studenckie
jak tylko - potrafię, przybliżyć Wam bar
go: imprez i zabawy. Przynajmniej tak
dzo interesujący kierunek, jakim jest so
wynika z tego, co twierdziła koleżanka
w poprzednim numerze. A może lekko
cjologia organizacji i zarządzania oraz lu
dzie go studiujący
przesadziła?
Socjolodzy, z którymi studiuję (no,
Jak sama nazwa wskazuje, SOiZ zaj
muje się organizacjami i zarządzaniem przyszli socjolodzy), to osoby o umysłach
syntetycznych, analitycznych. Są też, a
nimi. Logicznie myśląc, aby czymś za
może przede wszystkim tolerancyjni (po
rządzać, trzeba najpierw to poznać. Po
nieważ socjologia organizacji jest sub- zdrowienia dla pana D.) Nie oceniają po
dyscypliną socjologii najpierw posta
rajmy się poznać tą naukę. Najogólniej
rzecz ujmując socjologia jest nauką o
społeczeństwie. Bardziej szczegółowo:
jest ona nauką o prawidłowościach,
jakie rządzą rozwojem społeczeństw, o
formach i przejawach życia, oraz funk
cjonowaniu grup społecznych, a także o
strukturze społeczeństwa. Jest również
nauką o strukturze społeczeństwa.
Socjologia organizacji zajmuje się sche
matami, jakie można zaobserwować we
wszelkiego rodzaju organizacjach oraz ich
funkcjonowaniu i budowie.
Socjolog to taki człowiek, który bierze
świat pod lupę. Skrzętnie notuje wszyst
ko, co zaobserwuje, aby w finale swoich
wysiłków stworzyć ogólną teorię.
Niektóre badania prowadzone w historii
nie były zbyt ciekawe (żeby nie powiedzieć
„nudne”), ale wiele badań było fascynują
cych. Tak naprawdę, to chyba wszystko
socjolodzy już zbiali. To co ja w takim ra
zie będę robić? Mam nadzieję, że coś się
jeszcze znajdzie!
Jacy są ludzie studiujący na tym kieru
Jeśli postanowiłeś już nigdy nie ko
nek? Cóż. Za koleżanka z MPWiG (pisa
rzystać z uczelnianych ubikacji lub je
ła w poprzednim numerze) powinnam po
śli przed rozpięciem spodni rozglądasz
wiedzieć, że zaraz po zajęciach biegniemy
się uważnie, to prawdopodobnie dałeś
do domu i z szeroko otwartymi oczami
się nabrać! Kamer w toaletach nie bę
(i ustami) oglądamy wszystkie programy
dzie. Informację (zgodnie z 1-kwietnio
informacyjne i interwencyjne. Sądzę jed
wą tradycją), rzecz jasna wyssaliśmy z
nak, że nikt w to nie uwierzy. Poza tym, to
palca, choć musimy przyznać, że ssali
by źle o nas świadczyło. Prawdziwy socjo
śmy z rozkoszną premedytacją, by tyl
log powinien mieć kontakt z ludźmi, więc
ko móc zobaczyć oburzenie na Waszych
tuż po zajęciach biegniemy do pubu - aby
twarzach.
obserwować społeczeństwo, rzecz jasna.
Myślę, że studenci MWPiG mają strasz
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stępowań ludzkich, ani nie krytykują.
Trudno być socjologiem, bo choć wie
dzy socjologicznej można się nauczyć, to
socjologiem trzeba się urodzić.
Reasumując studenci SOiZ, czy ja
niektórzy mówią „SOYUZ” są... nie
będę przesadnie skromna - WSPAniali.
Cieszę się, że mogłam poznać i na co
dzień obcować z tak różnymi i barwnymi
postaciami, jakimi bezapelacyjnie są moi
koledzy.
Magdalena Pieskot

Wyjaśnienie

-30-

Z drugiej strony jednak, zadziwiają
nas informacje o „zapychaniu musz
li klozetowych papierem toaletowym”.
Czy wrzucenie takiej rolki do kibelka
i spuszczenie wody, to forma jakiegoś
protestu? Rozładowania stresu? Jakaś
fobia? Lęk przed rozwojem? I ta zaska
kująca niechęć do używania szczotki by
pozostawić po sobie czystą muszlę. Nie
wiemy. Prosimy o listy w tej sprawie.
Anonimowe oczywiście.
Red.

fotoraport: Dni Otwartych Drzwi WSPA

...informatory szły jak ciepłe bułeczki.

Liczba gości, 4-krotnie przekroczyła oczekiwania organizoatrów. Nic
więc dziwnego, że stoliki promocyjne były tak oblegane.
Dział marketingu WSPA spisał się na medal...

Jak zarządzać przedsiębiorstwem? - wyjaśnia dr Pastuszak (po prawej)
Rozgrzewka przed wykładem?

Stolik dziennikarzy należał do najpopularniej
szych, co da się zrozumieć. W końcu nie każdy
kusił taką kształtną dziurką.

Chwila refleksji z Teatrem ITP...

Mariusz! On wygina Twoją dziewczynę! - spuśćmy mu łomot!

...i emocje na boisku.

A laska w niebo wzięta...

Takiej imprezy nie spodziewali się nawet Lowcy.E

Tłum też zadowolony, a drzwi czas zatrzasnąć. Do następnego roku
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zaprasza na

STUDIA
LICENCJACKIE
dzienne
zaoczne

Administracja gospodarcza
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Międzynarodowa współpraca polityczna i gospodarcza
Rachunkowość i finanse
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
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

