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redakcja

z gwint a
„Oto
chwila
toastu
za
wszystkich nas tu, za odro
dzone miasto, za złamany za
stój...*- tymi słowami zaczyna
się refren utworu „Jestem tu*,
lansowanego przez kompila
cję poznańskich hip-hopowców z Owalem na czele. Prze
nieśmy zatem akcję tego frag
mentu do Lublina, na Bursaki,
no i powiedzmy: my już tu je
steśmy!
Jeden ze studentów WSPA
stwierdził ostatnio, że ta szko
ła ma wszystko poza... ży
ciem studenckim. Na pewno
wykształci doskonałych fa
chowców. Ale trochę szkoda
by było, żeby Ci ludzie po la
tach żałowali swojej młodo
ści. W końcu gdzie, jeśli nie na
studiach, można się rozwijać.
Kiedy chodzić na imprezy, do
kina, na randki? Kiedy jak nie
teraz można spróbować odna
leźć się w tym, co nas otacza?
Wiem, wiem. Powiesz nam
Drogi Czytelniku - jak tu moż
na coś robić, kiedy wszystko
jest takie dziwne? Bilety dro
gie, na nic nie ma czasu, niko
go to „nie kręci*. A czy przy
najmniej próbowałeś to zmie
nić? Czy zastanawiałeś się,
jak wygląda twoja codzien
ność?
„Gazeta Wyborcza* nazwa
ła niedawno nasze pokolenie
„Generacją Nic*. Chyba nie
bez kozery. Chcesz dowodów?

Przeczytaj „ wyspę*
W tym numerze przestrzega
my, jak możesz skończyć, je
śli nie znajdziesz sensu swoje
go życia. Twój pociąg może się
wykoleić, jak pisze Asia Skrobowska.
Próbujemy także dowiedzieć
się, czy - a jeśli tak, to jakie
- ideały ma nasza młodzież.
Przeczytacie o tym m.in. w fe
lietonie Jana Pleszczyńskiego dziennikarza, ale także wykła
dowcy WSPA. Mało tego - jego
poglądom
przeciwstawiamy
to, co myślą studenci.
Poza tym, prezentujemy kon
trowersyjny program Pierwsza
Praca od kuchni. Radzimy jak
przetrwać na pierwszym roku
studiów i jak znaleźć pracę
na wakacje. Nie brakuje oczy
wiście cooltury i - rzecz jasna
- imprezowni.
Ponadto przedstawiamy jed
ną z najciekawszych osobowo
ści WSPA - prof. dr. hab. Ma
cieja Badowskiego. W końcu
nie każdy zostaje Ekspertem
Komisji Skarbu Państwa...
A więc - naprawdę jest co
czytać!
Myślimy, że stworzyliśmy
gazetę, która jest „o czymś” i
dla „kogoś”. Mamy nadzieję,
że tym kimś jesteś Ty.
Redaktor naczelny
Miłosz Bednarczyk
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Wykolejony pociąg
Bezproblemowo wpadają w to „bagno” wrażliwi. Ci, co ciągle
kłócą się ze światem. To bzdura, że używka cokolwiek daje!
Przynosi tylko pustkę i wypalenie. Pozytywne wibracje to nic
innego jak efekt silnego chemicznego zatrucia. Masz teraz
ochotę na jointa albo działkę? W takim razie przeczytaj, co
napisałam niżej.

Joanna Skrobowska
- Te dwie, co siedzą w tamtym
rogu, właśnie skończyły liceum.
- usłyszałam, kiedy Igor wprowa
dził mnie do ciemnej piwnicy. Tam
te dwie... No dobra, które? Tu jest
zbyt ciemno! Wyciągnęłam z kiesze
ni zapałki. Faktycznie. Dwie nasto
latki. Nawet sympatyczne...
Wiktoria uważa, że Gośka to typ
„first place”. - Miła z niej dziewczy
na. Niezła laska. Ubiera się w od
jazdowe szmatki. Nie ma kłopotów
z nauką. Nie znosi zostawać z tyłu
- mówi. Często prosi Wikę o pomoc.
Jak wtedy, kiedy były w sklepie
ogrodniczym. Gocha, przypomina
jąca rozgrzany do granic możliwo
ści palnik kuchenki elektrycznej,
wyszeptała, że stoi tu już od pół go
dziny. Przepuszcza wszystkich, bo
nie może zdecydować się na pacz
kę gwoździ. A chciała tylko powie
sić ramkę na ścianie - Była strasz
nie zdenerwowana. Jak przy poro
dzie! - dodaje Wiki. - Wystarczy
ło, że krzyknęłam: „Bierz najmniej
sze!”, a jej życie natychmiast nabra
ło kolorów - ironizuje.
Dawniej dziewczyny świetnie się
uzupełniały. Wiktoria: mocno stą
pająca po ziemi. Gosia: romantycz
na, niekiedy trywialna optymist
ka. Zawsze mogły ze sobą rozma
wiać. Często wzajemnie odprowa
dzały się do domu w drodze powrot
nej ze szkoły. I mogły tak dreptać
w nieskończoność od jednego bloku
do drugiego. Były dla siebie wytwor
nymi słuchaczami. Od samego mó
wienia świat wydawał im się lepszy.
Wtedy nawet ten zgryźliwy woźny z
liceum, co ciągle pęczkiem kluczy
straszył, sprawiał wrażenie sympa
tycznego.

Unikała kontaktu ze mną. Złapa
łam ją w szatni. Chciałam wiedzieć,
co się dzieje. Zadawałam mnóstwo
pytań. Ta tylko kucnęła, objęła gło
wę rękoma. „Nie dam rady... Prze
sadziłam z jaraniem...” - ledwie wy
szeptała. Wiki przyznaje, że sama
zapaliła tylko raz. Marihuanę do
stały od kolegi. Ten zaś kupił ją w
Holandii legalnie. W coffee-shop,
gdzie można wybrać smak, moc i
cenę. Chłopak nie ukrywa, że pali
trawkę. Jeśli znajdzie się ktoś chęt
ny, załatwia nie tylko używkę, ale i
wydawane nieoficjalnie broszurki z
rankingami narkotyków itp. - To
stało się w tej piwnicy. Po kilku po
ciągnięciach wymiotowałam przez
okno na klatce schodowej. O mało
nie wypadłam. Wiki zareagowała
podobnie. Mimo to następnego dnia
przyszłyśmy tutaj jeszcze raz. Tym
razem zapaliłam tylko ja - wyznaje
Gosia. Przez jakiś czas wszystko to
czyło się normalnie. Dziewczyny da
lej się spotykały. Odwiedzały puby,
uczęszczały na aerobik. W sklepie
nie mogły zdecydować się, jakie ciu
chy kupować, więc ciągle chodziły
w starych. Zmiany? Gosia przesta-

„Opowiem wam jej historię”
- Kiedyś Gosia nie przyszła do
szkoły. Nie reagowała na moje te
lefony, smsy. Pojawiła się dopiero
drugiego dnia - wspomina Wiktoria.
- Była prawie przezroczysta na buzi.

CO PIĘTNASTY POLSKI NASTOLATEK SPRÓBOWAŁ HEROINY
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ła dbać o siebie. W jej otoczeniu co
raz częściej pojawiały się podejrza
ne osobistości. Zjawił się i Michał.
Lokalny macho. Piękny jak Brad
Pitt, zbudowany jak Chippendales.
- Ten tryskający poczuciem humo
ru i urzekający niebiańsko długimi
rzęskami laluś zawrócił jej w głowie
- twierdzi Wiktoria. - Do tego stop
nia, iż kiedyś wcisnął jej LSD. Teraz
ma świadomość, że wtedy wszyst
ko było jej obce, straszne. Michał
opowiadał, że zapomniała, do czego
służą podstawowe przedmioty. Nie
potrafiła
wypowiedzieć
najprost
szych słów. Ciągle się potykała. Nie
wiedziała, czy jest jej zimno czy go
rąco. Śliniła się jak niemowlak. Si
kała w majtki. Teraz tylko mówi z
uśmiechem na ustach: „Dobrze, że
kopy nie zrobiłam”.
W Gosi pozostał żal. Do kogo? Do
świata? Do samej siebie? W swoim
blogu napisała: „Ciągle jestem TAM.
Kiedyś poszłam do kawiarni. Wypi
łam piwo. Wszystko stało się zupeł
nie obce. Świat się kręcił wokoło,
a mną zawładnął paniczny strach.
Nie wiedziałam, jak włożyć na sie
bie kurtkę. Stany takie jak: wiara,
nadzieja, miłość totalnie mi zobojęt
niały. Brzydota! Tylko to teraz wi
dzę! Nie mam już nic! Nie chce mi
się żyć! Wszystko mnie wali!” W ko
lejnej notce czytam: „Nienawidzę
cię! Kogo? Ciebie! Jakiego ciebie?
Ciebie to znaczy siebie! Skończ z
sobą mała narkomanko! Zabij się!
I tak nie masz po co żyć!” Tak na-
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pisał ktoś, kto jeszcze kilka miesię
cy temu promieniował pozytywnym
nastawieniem do świata.
Bierzesz? Nie jesteś wolny!
Według badań z marca 2003
roku najpopularniejszym narkoty
kiem są preparaty konopi (marihu
ana i haszysz) - do jej użycia przy
znało się 19% badanych. Następne
w kolejności są środki uspokajają
ce i nasenne (benzodiazepiny i bar
biturany) - 3,3%; amfetamina - 3%,
LSD i inne halucynogeny - 1,5%,
środki wziewne (lotne rozpuszczal
niki i kleje) - 1,1%, ecstasy - 0,9%,
kokaina/crack - 0,4% oraz heroina
- 0,2% badanych. Co piąty polski
nastolatek spróbował marihuany,
co dziesiąty amfetaminy, co piętna
sty - heroiny. W Warszawie dane są
jeszcze bardziej szokujące: 40 proc,
uczniów trzecich klas liceów przy
najmniej raz zapaliło marihuanę,
co czwarty używał amfetaminy, co
ósmy zapalił heroinę - alarmuje In
stytut Psychiatrii i Neurologii. Alar
mować trzeba, bo ten nowy obyczaj
- „łagodnego grzania” - zdążył spo
wszednieć i zbanalizować się. - Po
szło tym łatwiej, że „proceder” dużo
mniej rzuca się w oczy. Nie jest to
bowiem narkomania „ludzi od Kotariskiego”, typu: obdrapana bra
ma, wrak człowieka wbijający strzy
kawkę w siną nogę - twierdzi Mar
cin Meller. Dane obejmują tyl
ko tych, którzy się zorientowali, że
mają jakiś problem. Ewa SzmerdtSisicka, psychiatra uważa, iż: „2yjemy w epoce „Hera GSM”. Dzisiej
szy „ćpun” jest czysty, dobrze ubra
ny, niewyróżniający się w grupie.
Może to być student, młody nauko
wiec, biznesmen, pracownik znanej
firmy (18% stanowią ludzie w śred
nim wieku!). Potrafi się doskonale
maskować, najbliższe otoczenie nie
zdaje sobie sprawy, że jest uzależ
niony. O ile, rzecz jasna, nie zaży
wa narkotyków wraz z tymi bliski
mi. Ten nowoczesny w przeciwień
stwie do „starego” może mieć cel
w życiu, który chce osiągnąć i do
którego często dąży właśnie za po
mocą używek”.
Kolejnym mitem jest to, że dobry
dom, dobra rodzina strzegą przed
niebezpieczeństwem.
To
zgub
ne złudzenia. Często rodzice nie

„ŚWIAT KRĘCIŁ SIĘ WOKOŁO, A MNĄ ZAWŁADNĄŁ PANICZNY STRACH”
zdają sobie sprawy, że ich grzecz
ne dziecko przynosi do domu piątki
zdobyte dzięki amfetaminie. Potem
- w ramach relaksu - idzie na pry
watkę do koleżanki, gdzie pali ma
rihuanę. - Nie tak dawno usłysza
łam w telewizji, że w jakiejś dzielni
cy aresztowano kilku dilerów. Wie
działam, że następnego dnia czekać
będzie pod przychodnią grupka mło
dych z tego osiedla, zdecydowanych
na terapię, bo pozbawionych narko
tyku. Dzisiaj nic takiego nie ma już
miejsca. Gdy aresztują dilerów, na
tychmiast znajdują się inni. Najwy
żej ceny idą trochę w górę. W jed
nym ze znanych mi 10-piętrowych
bloków mieszka trzech handlarzy
heroiną. I wszyscy jakoś utrzymu
ją się z interesu. - dodaje pani dok
tor.
Z kulturą na bakier
Wyjątkowo

nieodpowiedzialnie

zachowują się przedstawiciele po
pkultury. „Oswajają” z narkotyka
mi, pokazują, że to coś normalne
go. A są przecież autorytetami dla
nastolatków, stojących na rozsta
jach życiowych dróg, borykających
się z problemami egzystencjalny
mi. Autorytetami młodych jeszcze
nie ukształtowanych. Gdy w ta
kim momencie w ich życie wchodzi
używka, może się to skończyć kata
strofą. To dla mnie niepojęte, że lu
dzie z pierwszych stron gazet przy
znają się do brania i przedstawiają
to w pozytywnym świetle.
Co druga piosenka zespołów hiphopowych słuchanych przez nasto
latków jest o marihuanie („tych kil
ka słów, które umiem rymować to:
sadzić, palić, zalegalizować”). Nie
stroni od niej ani Peja, ani Wu
jek Samo Zło, ani Robert Brylewski z Brygady Kryzys. Sięgał po
nią Bob Dylan, członkowie zespo
łu Sly & The Family Stone. Do jej
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rozpowszechniania
przyczynił
się
Bob Marley. Z tym, że dla niego pa
lenie jointów było kwestią rytualną.
Dla rastafarian to symbol mądrości i
daru od Boga. - Na listach przebojów
przez jakiś czas królował utwór Kul
tu „Kiedy nie ma dzieci”: „trasa bar
dzo dobrze znana /od jednego baru
do baru/poznajcie tych albo owych/
i
mamy
troszeczkę
kataru/jeśli
wiesz o czym ja mówię”. Autor za
pewne mówi o kokainie, a na okład
ce płyty cały zespół dziękuje „nie
biańskiej Helenie”, czyli - jak zwró
ciła uwagę w swej pracy o młodych
heroinistach Łucja Łuczywo - hero
inie. Teksty popularnego T.Love peł
ne są narkotycznych wątków. Kora
w telewizji mówiła, że o ile papiero
sy są beznadziejne, to trawa - pro
szę bardzo. W jednej ze stacji ra
diowych funkcjonuje „Klub dysku
syjny u Jarka”, czytelna aluzja do

rymś momencie jakiś rodzic wystą
pi na drogę sądową przeciwko auto
rytetowi swojego dziecka.
Ucieczka od śmierci
- Kiedy trafisz do mnie, zaczniesz
mówić o nieszczęściu, o tym, że nie
potrafisz niczego przeżywać. Bę
dziesz czuła tylko wypalenie. Sam
osobiście przywiozę Cię do siebie.
- powiedział pan X. - psychiatra z
Centrum Zdrowia Psychicznego i Le
czenia Uzależnień jednego z lubel
skich miast. Zadzwoniłam do niego
i podałam się za uzależnioną w głę
bokiej fazie. Kiedy zdradziłam, że piszę artykuł, poprosił o dyskrecję.
Nawet zdecydował się opisać jeden
dzień działalności ośrodka. - Ósma
rano. Mityng. Grupa kilkudziesię
ciu pacjentów zaczyna od wspólnego
wypowiedzenia słów: „Jestem tutaj,

„WŁĄCZA MAGNETOFON. SZUM WODY, ŚPIEW PTAKÓW. PRZY NARKOTYKACH WAŻNY JEST KLIMAT."
marihuany. W tej samej rozgłośni
„Druh Sławek rozprowadza świeży
towar”. Teoretycznie chodzi o mu
zykę. W hinduskich sklepach moż
na przebierać w fajkach do palenia
trawy, w kioskach Ruchu - kupić
specjalne fifki. W średnim, ale chęt
nie oglądanym teraz przez młodzież
filmie „Chłopaki nie płaczą” akurat
najbardziej sugestywne i dowcip
ne są sceny przypalania. Podobnie
jak w kultowych zagranicznych fil
mach: „Pulp Fiction” i „Trainspotting”. - wypowiada się Marcin Meller
na łamach „Polityki” (20/2000).
A
tymczasem,
gdy
socjolodzy
przedstawiają najnowsze szokujące
dane o spożyciu narkotyków wśród
młodzieży, dyrektorka jednego z lu
belskich liceów stwierdza: „Nie było
sytuacji, by do szkoły przyszło dziec
ko pod wpływem narkotyków”. To
mógłby być znakomity żart w stylu
przywołanych powyżej filmów. Tak
w głębi duszy oczekuję, że w któ

ponieważ stałem się bezsilny wobec
swojego nałogu. Nie mam już moż
liwości ani innego schronienia dla
siebie i przed sobą...”. Wszyscy sto
ją w kole. Wzrok spuszczają na zie
mie. Ich twarze są bez wyrazu. Po
tem zajęcia - malowanie, kółka te
atralne, wspólne gotowanie, sprzą
tanie i tak w kółko. - Cieszę się, że
nie jestem uzależniona. Tajcie życie
mi nie odpowiada. Mam ambicje i
plany na przyszłość - mówię. - Mło
dzi ludzie. Ponadprzeciętna inteli
gencja. Właśnie takich dopada pro
blem narkomanii. Za inteligencją
nie nadążają emocje. Wloką się nie
zaspokojone uczucia miłości, a za
razem lęk. O takich mówimy: wraż
liwi. Tacy nie potrafią wziąć odpo
wiedzialności na siebie. Wycofują
się, uciekają. Większość pochodzi
z bogatych rodzin, narkotyki prze
cież sporo kosztują. Siatka dilerska
nie powstaje w zawodówce - dodaje pan X. - Pamiętam, jak podczas

jednego ze spotkań zabrakło kredy
do pisania na tablicy. Zapytałem,
kto po nią pójdzie. Usłyszałem tylko
oddech ulgi na sali - ci ludzie nie lu
bią rozmawiać o sobie, swoich pro
blemach. Ktoś podniósł rękę. Trząsnęło mną... To jakby ten ktoś pod
jął się pierwszej odpowiedzialno
ści... Pierwszej w ucieczce od śmier
ci. Oniemiałam.
Opowiem wam jego historię
Wzrokiem staram się znaleźć Mi
chała. Igor też go nie widzi. Wycią
ga telefon. Szuka hasła: „Kotański”.
Dzwoni. - Gdzie jesteś? - Igor, po
co głupio pytasz? - Wpadnę jutro do
ciebie o dziewiętnastej z koleżanką.
- Po towar? - Zobaczysz. Narta. Nara. Kolejnego dnia Michał otwie
ra po piątym dzwonku. Nieubrany. Twarz ma całą czerwoną. Oczy
jak dwie szparki. Wchodzimy. Ale
smród - myślę. I te szczelne zasło
ny. W niektórych miejscach przybi
te do okien gwoździami.. Rozwalo
ne łóżko to chyba także nieodłączny
element wyposażenia. Chłopak włą
cza magnetofon. Szum wody, śpiew
ptaków. - Przy narkotykach ważny
jest klimat - mówi, wyciągając skrę
ta zza szafy.
Zdania urywa. Tłumaczy to ubo
gim językiem. Pytam, czy wcześniej
język też był aż tak niezasobny? - A
ty co, masz mnie za jakiegoś nałoga? - ucina rozmowę. Po chwili sia
da na ziemi i wylicza przyjaciół, któ
rzy podobnie jak on eksperymento
wali z narkotykami. Każdemu z
nich przypisuje metryczkę: „nie
żyje”, „nie żyje”, „psychoza”, „uszko
dzenie mózgu”. Przy swoim imieniu
pisze „trwałe uszkodzenie trzust
ki”, a przy moim „przewlekłe choro
by jajników”. A to dlatego, że kilka
chwil wcześniej starałam się rozma
wiać z nim o marzeniach, o cudow
nych domach ze wspaniałymi ro
dzinami... Niepotrzebnie. Dzwonek.
Wchodzi Kamil. Też stosował używ
ki, ale podobno już zmądrzał. Cie
kawe... W pewnym momencie dwa
małe, uzależnione stworki zaczyna
ją sprzeczać się o to, który narko
tyk jest „poważny”, a który „dziecin
ny”. Szamoczą się, nie mogą zna
leźć słów. Tych, podobnie jak cza
su, mają coraz mniej. Kamil przyznaje, że jeszcze przed maturą nie
był w stanie wyhamować amfeta
minowego podniecenia. Cały się
trząsł, do głowy nic nie wchodziło.
Po kilku nocach, kiedy opadł z sił,
sięgnął po heroinę...

ciekawostki
ŚWIAT
► 1 listopada ruszyła kolejna edycja amery
kańskiej loterii wizowej. Dzięki niej 5467
Polaków będzie mogło zamieszkać na
stałe w Stanach Zjednoczonych. Chęt
nych wylosuje komputer. Jeśli chcesz
wziąć udział w loterii, swoje zgłoszenie
możesz pobrać drogą elektroniczną ze
strony internetowej www.dvlottery.state.gov między 1 listopada a 30 grudnia
2003r. Jeśli zostałeś szczęśliwie wyloso
wany, zostaniesz o tym zawiadomiony li
stownie pomiędzy majem a lipcem 2004
roku. Udział w loterii wizowej nie pociąga
za sobą żadnych opłat.
Źródło: korba.pl

Gorączka na baczka
Biolodzy skojarzyli przedziwny, słyszany pod
wodą dźwięk, z pęcherzykami powietrza, ja
kie wydobywają się z odbytów śledzi. Dźwięk,
przypominający zwykłego „bąka", może służyć
tym rybom do komunikacji - informuje serwis
„New Scientist".
„Brzmi to jak wysokie prychnięcie" - opisuje
Ben Wilson z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej
w Vancouver. On i jego współpracownicy nie są
pewni, dlaczego śledź tak „dźwięczy". Wstępne
wyniki badań wskazują jednak na to, że dźwię
ki pomagają ławicom utrzymać spójność - na
wet nocą.
Zdaniem Dennisa Higgs a z Uniwersytetu
Windsoru w Ontario jest to pierwszy poznany
przypadek, w którym „j
iejrzewa się" ryby o
wykorzystywanie dźwięków wysokiej częstotli
wości, i to do komunikowania się.

Miłość lepsza niż
palenie
Francuska agencja reklamowa posta
nowiła dotrzeć do tych, którzy me słu
chają informacji o raku płuc i choro
bach serca, i wypuściła senę nalepek,
które zachęcają do rzucenia palenia w
znacznie przyjemniejszy sposób.
„Miłość więcej warta niż palenie", „Mi
łość czym cię szalonym, ale nie zabi
ja", „Miłość odmładza" - różowe na
pisy takiej treści można znaleźć na
nalepkach, które rozmiarami dosko
nale pasują do śmiertelnie poważ
nych ostrzeżeń ministra zdrowia.
Każdy palacz może w paryskim kio
sku wraz z paczką papierosów kupić
sobie paczkę nalepek i zalepić ko
munikat o szkodliwości palenia infor
macją o atutach życia. Jeśli pierwsza
sena nalepek odniesie sukces, agen
cja ma zamiar poszerzyć swoją oferte
Źródło: AFP

Naukowcy zauważyli, że chwila, w której z od
bytu ryb wydobywa się strumień pęcherzyków
nakłada się na moment, w której wybrzmiewa
dźwięk. Przyjęli wówczas, że źródłem dźwię
ku są bąbelki powietrza uciekające z pęcherza
pławnego poprzez odbyt. Badacze sprawdzali
także, czy dziwne zachowanie ryb nie jest reak
cją strachu - czy nie pełni roli alarmu. Gdy jed
nak na śledzie podziałano wonią rekina, liczba
wypuszczanych przez nie bąbelków nie zmie
niła się.
Obecne rozważania są jedynie teoretyczne podkreśla Wilson. Jeśli jednak teoria się spraw
dzi, „odgłosy" śledzi można będzie wykorzystać
w rybołówstwie do śledzenia ich ławic. Odkry
cie może też mieć znaczenie dla ochrony tych
ryb.
Źródło. Onet.pl

Nie całuj w metrze!
Władze Moskwy rozważają podobno wprowadzenie
zakazu całowania się w stołecznym metrze. Informa
cję tę podał dziennik „Stolicznaja Wieczernaja Gazieta" na swej stronie internetowej. Gazeta twierdzi,
że stołeczne władze chcą karać grzywnami całujące
się pary, a nawet wsadzać do więzienia tych, którzy
„posuną się za daleko".
W trosce o moralność publiczną władze miasta chcą
nawet zabronić mężom publicznego obejmowania
żon - ostrzega gazeta, zapowiadając, że moskwianie
mają się „ustatkować" do Nowego Roku; potem nie
będzie już pobłażania.
„Stolicznaja Wieczernaja Gazieta" cytuje przedstawi
cielkę władz miejskich, zajmującą się edukacją, nie
jaką Tatianę Maksimową, która uskarża się,
że pasażerowie metra zachowują się nazbyt
swobodnie, a do tego popijają alkohol z butelek
i z puszek.
„Nasze dzieci przez cały dzień dostają lekcje miłości,
patrząc na to, co dzieje się dookoła" - ubolewa Maksimowa. Moskiewska milicja nie chciała skomentować
rewelacji gazety.
Źródło: PAP

► Dwumiesięczne praktyki dla studentów
IV i V roku organizuje Ośrodek Informacji
Organizacji Narodów Zjednoczonych w
Warszawie. Preferowani są żacy kierun
ków: bibliotekarstwa, dziennikarstwa, filo
logii angielskiej, politologii, prawa, public
relations, socjologii oraz stosunków mię
dzynarodowych. Od kandydatów wyma
ga się dobrej znajomości języka angiel
skiego i polskiego, umiejętności obsługi
komputera i intemetu.
Dokumenty (życiorys, list polecający z
uczelni, wypełniony wniosek, który moż
na znaleźć na stronie www.unic.un.org.pl)
należy wysyłać na adres:
Ośrodek Informacji ONZ
al. Niepodległości 186
00-608 Warszawa
lub na adres e-mail: unic.pl@undp.org.
Źródło: korba.pl
KRAJ
► Od stycznia 2004 r. władze Gdańska pla
nują podwyższyć m.in. cenę semestral
nego biletu sieciowego (uprawniające
go do jazdy autobusem lub tramwajem
po całym mieście, niezależnie od trasy
- PAP) ze 190 zł do 225 zł. Studenci są
oburzeni taką decyzją i już rozpoczęli ak
cje protestacyjne. Skąd my to znamy?
Źródło: onet.pl
► Do 30 stycznia 2004 roku można przysy
łać prace na konkurs „Mój pierwszy mie
siąc na studiach". Konkurs polega na na
pisaniu krótkiego eseju (jedna strona A4)
lub przesłania ciekawej, zrobionej przez
siebie fotografii wraz z opisem. Treścią
tej pracy powinny być pierwsze dni na
uczelni, Wasze pierwsze spostrzeżenia,
zabawna sytuacja, coś co Wam się po
doba bądź wręcz odwrotnie, coś co Was
bulwersuje - krótko mówiąc coś, co przy
kuło Waszą uwagę. Adres i szczegó
łowe informacje znajdziecie na stronie
www.powitanie.com.pl
Ogłoszenie wyników nastąpi po 1 lute
go 2004 r.

wysp

ciekawostki
► W listopadzie została zakończona akcja
przyznawania stypendiów Ministra Edu
kacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia
w nauce na rok akademicki 2002/2003.
Wśród studentów, którzy ubiegali się o to
wyróżnienie w terminie lipcowym stypen
dia otrzymało 620 studentów. W drugim
terminie, październikowym Minister przy
znał dodatkowe 155 stypendiów. Spośród
1438 ubiegających się osób, stypendia w
wysokości 850 zł miesięcznie otrzymało
775 najwybitniejszych studentów. Stypen
dium przyznawane jest co roku i mogą
ubiegać się o nie studenci studiów dzien
nych, którzy zaliczyli w terminie co naj
mniej drugi rok i uzyskali w tym okresie
średnią minimum 4,5 przy 5-stopniowej
skali ocen, 4,7 przy 5,5-stopniowej skali
ocen i 5 przy 6-stopniowej skali ocen.
Źródło: MENiS
MIASTO
► Zjazd rektorów uczelni z krajów kandy
dujących do UE oraz Bułgarii i Rumunii
odbędzie się w końcu kwietnia w Lubli
nie. Okazją do spotkania jest rozszerze
nie Unii i 60-lecie lubelskiego Uniwersy
tetu M. Cuńe-Skłodowskiej. Obecność na
spotkaniu potwierdzili już europejski ko
misarz odpowiedzialny za sprawy nauki
Philippe Busąuin i przewodniczący Komi
sji Europejskiej Romano Prodi, który 30
kwietnia odbierze doktoraty h.c. dwóch
uniwersytetów lubelskich (UMCS i KUL).
Źródło: korba.pl
UCZELNIA
► WSPA była współorganizatorem X Mię
dzynarodowej Konferencji Naukowej „Za
rządzanie przedsiębiorstwem w erze
postindustrialnej" Konferencja odbyła się
23 i 24 października 2003r w Kazimierzu
Dolnym nad Wisłą.
► 28 października wybrano członków Sa
morządu Studenckiego. Przewodniczą
cym został Konrad Majkowski, student
drugiego roku Międzynarodowej współ
pracy politycznej i gospodarczej. W
skład samorządu weszli ponadto: Łukasz
Adamczuk, Łukasz Dragun, Magda Gabryszuk, Karolina Olejewska, Magda Pleskot, Marcin Stelmaszczuk, Aneta Wyrwisz i Michał Zgliński
► 5 listopada br. w klubie Megido odbyła
się impreza integracyjna organizowana
przez Samorząd studentów WSPA.
► W niedzielę 25 listopada Samorząd
WSPA zorganizował otrzęsiny studentów
pierwszego roku. Fotoraport z tej imprezy
zobaczyć możecie na stronie 31.

WIĘCEJ PRAW DLA NIEPAŃSTWOWYCH
Powołany przez prezydenta zespół ekspertów za
kończył prace nad projektem ustawy o szkolnic
twie wyższym. Efekt: więcej praw zyskają uczel
nie niepaństwowe. Według Mirosława Zdanow
skiego, prezesa Stowarzyszenia Rektorów i Za
łożycieli Uczelni Niepaństwowych: „ustawa całko
wicie zrównuje sektor państwowy i niepaństwowy
szkolnictwa wyższego". Minister edukacji będzie
też miał obowiązek wydzielenia pieniędzy na cał
kowitą lub częściową refundację czesnego, któ
re płacą studenci szkół prywatnych, uczący się w
trybie stacjonarnym. W dokumencie znalazły się

przepisy dotyczące pracy wykładowców na kil
ku uczelniach. Na zatrudnienie poza macierzystą
placówką trzeba będzie mieć zgodę rektora, na
warunkach przyjętych przez senat. Przewidywa
ne jest powołanie Konferencji Rektorów Nieakademickich Szkół Polskich, czyli wszystkich szkół
państwowych i niepaństwowych, które me mają
uprawnień do doktoryzowania. Studia podyplo
mowe będą mogły prowadzić tylko uczelnie, któ
re posiadają prawo do doktoryzowania. Pozostałe
natomiast - na warunkach określonych przez miniŹródło: korba.pl
stra edukacji.

OSIEM TYSIĘCY STUDENTÓW

MINISTREM

NA STUDIA ZAGRANICZNE

OŚWIATY RYĆ

Ponad dwa razy większy będzie budżet programu Socrates na 2004 r. Dzięki temu prawie osiem tysięcy pol
skich studentów będzie mogło pojechać na zagranicz
ne studia. Jak wynika ze wstępnego projektu budżetu
przygotowywanego przez Komisję Europejską, w każ
dej części Socratesa (składa się on z kilku programów),
Polska otrzyma ponad dwukrotnie więcej pieniędzy niż
dotychczas. Na program Erasmus, który umożliwia mło
dzieży wyjazd na studia do krajów Unii Europejskiej, Pol
ska uzyska ok. 11,5 min euro. Dzięki temu ma się zwięk
szyć liczba studentów korzystających z programu
z 4,6 tys. (tegoroczni studenci) do 8 tys. osób.
W programie Erasmus TS, który umożliwia wymia
nę pracowników naukowych między uczelniami, za
miast tegorocznych 489 tys. euro Polska dostanie ok.
1 min euro. Do 5 min euro zwiększy się także budżet
programu Comeniusa 1, który pozwala szkołom reali
zować własne projekty. W tym roku wynosił 2,3 min
euro i skorzystało z niego 500 szkół. W przyszłym ma
ich już być tysiąc.
Źródło: korba.pl

15-letni gimnazjalista z Singapu
i Ministra
ru, podszywający się [
Edukacji Narodowej, wysłał do swo
jej szkoły list internetowy. Żądał wy
rzucenia dwóch kolegów z klasy.
Chciał się w ten sposób zemścić na
jednym z nich, z którym się wcze
śniej pobił. Sąd dla nieletnich, któ
ry uznał, że chłopiec „ma kompute
rową obsesję", skazał go na dwulet
nią kuratelę i 240 godzin prac spo
łecznych. Rodzicom polecił zapła
cić kaucję w wysokości 5.000 singa
purskich dolarów (2.873 USD). Zo
stanie im zwrócona tylko wtedy, je
śli nastolatek podporządkuje się wy
rokowi. Zasugerował młodocianemu
komputerowcowi, żeby wykorzystał
swoją karę na stworzenie systemu
zapobiegającemu formom „spamu".
Źródło: onet.pl

STUDENCI TO ZŁODZIEJE
Zmniejszające się dotacje resortu edukacji oraz
masowe kserowanie podręczników przez stu
dentów to główne problemy wydawców ksią
żek akademickich. Poinformowano o zmniejsze
niu dotacji udzielanej im przez MENiSrW bieżą
cym roku jej wysokość wynosiła 8860 tys. zł, na
tomiast plan na rok przyszły przewiduje kwotę
8476 tys. zł. (mniejszą o 400 tyięcy). Żacy kse
rują podręczniki, bo są za drogie. I ciągle ich
cena rośnie, bo w skutek nielegalnego powiela
nia zmniejszają się nakłady. Tak toczy się błęd
ne koło. Próbą wyjścia z tej sytuacji jest znoweli
zowana w tym roku ustawa o prawie autorskim.
Nakłada na sprzedawców kserokopiarek oraz in

nych nośników umożliwiających kopiowanie obo
wiązek płacenia zarówno na rzecz twórców, jak i
wydawców książek. Podziałem środków zajmu
ją się dwie organizacje zbiorowego zarządza
nia - Kopipol i Polska Książka. To nowe rozwią
zanie w polskim prawie, ale [
iobne zapisy
sprawdzają się w krajach skandynawskich. Nie
którzy wydawcy bronią się przed masowym po
wielaniem. obniżając ceny. Metoda ta okazała
się bardzo skuteczna. Wydawnictwo Naukowe
PWN
hasłem „Taniej niż ksero" zmniejszyło
wartość niektórych podręczników, a także słow
wę.
ników nawet o
Źródło: interia.pl

_________ OGŁOSZENIE________________________
redakcja „wyspy" czeka na chętnych do podjęcia współracy.
Zapraszamy wszystkich studentów WSPA.
Jeżeli uważasz, że Twój artykuł powinien znaleźć się w naszej gazecie, to przekonaj nas
do tego. Przyślij co najmniej dwa teksty na adres internetowy:
redakcja.wyspa@wspa.lublin.pl
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Salvador Dali w Lublinie!
Informację podajemy jako pierwsi
w mieście!
„Jedyna różnica między mną a wariatem pole
ga na tym, że nim nie jestem”. Prace tegoż „sza
leńca” - Salvadora Dali, zagoszczą na począt
ku roku kalendarzowego w salach Lubelskiego
Zamku. Według historyków sztuki od
niosą większy sukces niż prezenta
cja 72 dzieł Marca ChagalTa. Tą
zaś w ciągu 67 dni (od szóstego
września do jedenastego listo
pada) obejrzało trzydzieści tysię
cy osób.
Nawet wśród surrealistów jest
ekscentrykiem. Przed nim tylko Pi
casso i Andy Warhol tak umiejętnie
skupiali na sobie uwagę mediów. Jego wizje
są natrętne, okrutne. Ujawniają brutalną ekspresję. Mają
patologiczny rodowód, bo kontrastują z „normalnymi wy
obrażeniami”. Mówi się, iż Salvador „zastępuje automa
tyzm dynamiką absurdu”. Krajobraz jego obrazów ujaw
nia dramatyczną pustkę. Zapełniają ją jedynie przedmio
ty w zaskakujący sposób zdeformowane. Jakby malarz je
torturował.
Czy dane Ci było kiedyś zobaczyć jedną z prac Dalego? Nie? Szkoda! Ja widziałam. W warszawskiej Królikar

ni. Największe wrażenie wywarła na mnie „Trwałość pa
mięci”. Ta według artysty nie jest doskonała. Chcesz
się przekonać? Wybierz się w roku 2004 do Lubel
skiego Muzeum.
Agnieszka Kuśnierz prowadząca Galerię „Art”
w Lublinie uważa, iż przygotowywane przed
sięwzięcie wzbudzi wielką ciekawość. Za
kłada, że drogi młodych ludzi tym ra
zem nie będą prowadzić do Rzymu, ale
na Zamek. Dlaczego? W przeciwień
stwie do Chagall’a, Dali odchodzi od te
matyki biblijnej. Malarz wprawia się
w kontrolowaniu obsesji, którymi
przesyca umysł i życie. A to po to,
w stosownej chwili za wszelką cenę
wyrzucić je z siebie. Nawet w ekshibicjonistycznych demonstracjach. Ten stan pasuje do rzeko
mej „Generacji Nic”, jak nazwała moje pokolenie „Gaze
ta Wyborcza”. Odpowiada? Tak! Bardzo! Dowód? Ależ
proszę. Przypadkiem spotkany na ulicy młodzieniec, za
pytany co sądzi o twórczości Dalego, odpowiada: „Niezła
zamotka. Musiał facet jarać”. Ręce opadają.
Może warto to zmienić „Generacjo Nic”, która tak na
prawdę płytka nie jesteś!? Co powiesz na małą, wypalają
cą swym żarem mózg randkę z Dalim w zimowy wieczór?
Pomyśl o tym.
J.S.

Opętana!!!
aciekawiło mnie kiedyś, jak wyŁ Igląda seans u bioenergoterapeu
ty i egzorcysty świeckiego. Ponieważ
ciekawość to pierwszy stopień do pie
kła, zostałam srodze ukarana. I do
brze. Następnym razem może głupie
pomysły nie będą przychodzić mi do
głowy.
Znajoma poleciła mi pewnego
pana, który miał być znachorem, cza
rodziejem, egzorcystą i co tam jeszcze
w jednym. I ja niemądra, zamiast wie
dzieć, że nie można mieć wszystkie
go, poszłam.
Pan przywitał mnie w gabinecie z
prawdziwego zdarzenia. Na ścianach
dyplomy ukończonych kursów, wy
cinki z gazet, świece, kadzidła... Pan
do nastroju się dopasował, przybrał
się w piękną czarną koszulę ze zło
tym haftem, wzrok miał odpowiednio
błędny i nawet się uśmiechał. Powin
nam była uciekać gdzie pieprz rośnie,
ale ciekawość zwyciężyła.
Usiadłam sobie więc wygodnie i
czekałam, co będzie. Pan w tym cza
sie się skupiał, wysiłek widoczny był
na jego twarzy a skupienie malowa
ło się w oczach. Po chwili zaczął mi
mówić, na co jestem chora. Gdyby
nie jego celna diagnoza, do dziś nie

wiedziałabym, że dziewięć
dziesiąt procent mojego or
ganizmu nie nadaje się już
do użytku! Szwankowały
mi płuca, kręgosłup, sta
wy, mięśnie, serce, wątro
ba - wszystko. Ale... pan
powiedział, że może mnie
wyleczyć. Zrobi mi zabiegi
i będę jak nowa. Ulżyło mi
od razu niezmiernie, że jed
nak jest jakaś nadzieja dla
mnie przy tych wszystkich
dolegliwościach. Nie drążąc
dłużej tego tematu pan się
zajął moją osobowością.
- „Pani wie, że pani ma na plecach
diabełka?” - padło pytanie a ja poczu
łam od razu, że faktycznie coś mi tam
siedzi. Musiałam wcześniej nie za
uważyć po prostu, ślepota jedna.
Pan podał cenę za oba zabiegi i do
piero wtedy naprawdę fatalnie się po
czułam. Wychodząc zapytałam jesz
cze o mojego chłopaka - tak z cieka
wości, bo może on też jakieś żyjątko
na plecach hodował?
- On proszę pani kradnie radia z
samochodów. Niech go pani zosta
wi...” No. To się dowiedziałam.
Umówiłam się z panem na tele

fon i wyszłam na świeże powietrze.
Na szczęście było chłodno i trochę
otrzeźwiałam. Na leczenie nie po
szłam i nadal żyję, co by się wyda
wało nieprawdopodobne. Z diabeł
kiem wypiliśmy brudzia i jesteśmy
na „ty”. Jak widzi, że nasz wspólny
znajomy idzie ulicą, radzi mi prze
chodzić na drugą jej stronę. Z chło
pakiem się rozstałam, ale nie dla
tego, że kradł radia, tylko dlatego,
że po prostu nie wyszło. A znajomej
nie pytam więcej więcej o namia
ry na cudotwórców, bo chcę zostać
normalna.
A.B.

wyspa

praktyka

WORK
TRAUtL
Pierwszą i ostatnią
w życiu piątkę z geografii
dostałam, kiedy mój ojciec,
załamany moją niewiedzą
zmusił mnie do nauczenia
się wszystkiego o Kanionie
Kolorado. Ani on, ani ja, nie
przypuszczaliśmy wtedy, że
będę mogła zobaczyć go
na własne oczy.

Anna Butrym
Wszystko zaczęło się, kiedy kole
ga zaproponował mi wyjazd do Sta
nów. Sam był tam wcześniej i jego
pracodawcy poszukiwali dodatko
wej osoby. Pojechaliśmy.
Vermont 2002
Mieliśmy pracować w dwunastopokojowym hoteliku w Vermoncie. W umowie o pracę wymienio
ne były wszystkie możliwe zajęcia
- sprzątanie, podawanie do stołu,

TAK SIĘ ZACZYNA...
wróciliśmy do Vermontu, tym ra
zem na krótko.
Vermont 2003
Po roku szkolnym znowu zoba
czyliśmy Rod’a. Okazało się, że z
różnych powodów sprzedali swój

leźć się w Niagara Falls. Co prawda
nie było to po drodze, ale nasi go
spodarze chcieli nam pokazać pięk
no amerykańskiej ziemi. Niagara wielka, ale nie aż tak, jak myślałam
- była jednym z przystanków.
Kolorado
Dojechaliśmy pewnego deszczo
wego dnia do Kolorado. Przejechali
śmy prawie całe Stany, co nie robiło
na nas jednak wrażenia, bo głównie
widzieliśmy drogi. Po chwilowym
odpoczynku w Kolorado, pojechali
śmy zobaczyć Wielki Kanion.
Wielki Kanion

...A TAK KOŃCZY.

praca w kuchni, pielenie ogródka...
Robiliśmy wszystko. Nasi gospoda
rze - Rod’a i Karen - szybko przy
zwyczaili się do nas i zaprosili nas
na następny rok. Wakacje spędza
liśmy pracowicie robiąc to, co nam
kazali, a w wolnym czasie ucząc
Rod’a (którego rodzice byli Polaka
mi) zwrotów grzecznościowych oraz
przekleństw, (bo chciał być przygo
towany na każdą sytuację). Po roku

hotelik i kupili nowy w Kolorado.
Mieliśmy pomóc im się spakować
i przeprowadzić. Nie mieliśmy jesz
cze pojęcia, że przyjdzie nam przeje
chać prawie całe Stany, przy okazji
zwiedzając co ciekawsze miejsca.
Droga
Z Vermont’u wyruszyliśmy w pe
wien wtorek, by pod wieczór zna-
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Co ciekawe, Kanion nie znajduje
się w Kolorado, ale w Arizonie. Wy
braliśmy się na wyprawę, a sama
podróż zajęła nam dwa dni. Ale
warto było.
Kiedy wchodzi się na wąską dróż
kę biegnącą po skalnej półce ka
nionu, początkowo widzi się tylko
formacje skalne. Są zupełnie inne
od wszystkich, które można zoba
czyć w Polsce. Dopiero później, kie
dy wejdzie się w głąb kanionu, po
raża ogrom tego miejsca. Jeżeli ktoś
ma lęk przestrzeni, zakręci mu się
w głowie. Powierzchnia jest nie do
wyobrażenia!
Co ciekawe, z góry wcale nie wi
dać przepływającej rzeki. Aby ją zo
baczyć, należy zejść na sam dół - a

praktyka
wspinaczka trwa ładnych kilka go
dzin. Niestety nie mieliśmy na to
czasu, bo nowy hotel czekał, a z nim
praca, którą musieliśmy wykonać.
Ale co zrobić, żeby pracodawca
był zadowolony?
Praca
Jeżeli zdecydujecie się jechać, nie
zapominajcie o tym, że dla praco
dawcy liczy się wykonanie obowiąz
ków i lojalność. Nie ma spóźniania
się, czy odpoczynku w ramach go
dzin pracy. Jeżeli cos ma być zrobio
ne, to tak ma być i nie ma dyskusji.
Język
Jeżeli nie znacie angielskiego, bę
dzie wam trudno. Podstawowe czyn
ności będą ciężkie, bo nie będziecie
wiedzieli, o co chodzi. W końcu ile
osób wie, że brum to miotła?
Zaufanie
Jeżeli wasz pracodawca zorientu
je się, że może wam zaufać, wkrót
ce zacznie powierzać wam bardziej
odpowiedzialne zadania. To z ko
lei wiąże się z wyższymi zarobka
mi. Warto!
Dodatkowe zajęcia
Nawet, jeżeli w umowie nie macie
nic na temat zajmowania się ogro
dem, nie odmawiajcie. Przekona to
pracodawcę, że naprawdę chcecie
coś zrobić, i nie przyjechaliście na
wakacje. Jeżeli chce, żebyście ma
lowali, zapytajcie, na jaki kolor (je
śli chodzi o malowanie - polecam
masło kakaowe na pękającą skó
rę). Mój kolega co prawda nie miał
z tym problemów, ale za to ja mia
łam.

KROK PO KROKU - JAK TO BEDZIE?
1. Zgłoszenia: należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy (można go znaleźć na stronach
http://www.interexchange.waw.pl), oraz wpła
cić na konto fundacji opłatę zgłoszeniową 150
zł (bezzwrotna), a także depozyt na poczet
kosztów programu 300 zł (w wypadku zakwa
lifikowania depozyt zostaje zaliczony na po
czet kosztów programu); przesłać zgłoszenie
wraz z dowodami wpłaty na adres fundacji
2. Rejestracja: uczestnik otrzymuje (drogą
korespondencyjną, osobiście albo za pośred
nictwem koordynatora lokalnego):
• aplikację;
• informator o rodzajach i miejscach pracy;
• zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.
3. Aplikacja: aplikację należy wypełnić i dołą
czyć do niej:
• zaświadczenie z dziekanatu o wpisie na li
stę studentów;
• kopię strony z numerem oraz strony ze zdję
ciem z paszportu.
Osoby z własną ofertą pracy powinny dołą
czyć do aplikacji kopię tej oferty (najpóźniej
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).
Wypełnione aplikacje należy przekazać do
biura Student Point w Warszawie albo do ko
ordynatora lokalnego.
4. Rozmowa kwalifikacyjna: odbywa się w
styczniu (jej dokładny termin podany będzie
pod koniec grudnia); składa się z dwóch czę
ści: spotkania informacyjnego oraz rozmo
wy w języku angielskim (rozmowa ma na celu
sprawdzenie poziomu znajomości języka an
gielskiego oraz uzgodnienie warunków pracy)
i uzgodnienie daty wylotu do USA;
na podstawie rozmowy oraz w zależności od
deklarowanego terminu wylotu uczestnicy
otrzymują ofertę pracy;
5. Kwalifikacja do programu: wynik rozmowy

zostaje ogłoszony najpóźniej po dwóch tygo
dniach od daty rozmowy;
Osoby zakwalifikowane, nie później niż w cią
gu 4 tygodni od daty rozmowy kwalifikacyjnej,
otrzymują informację o terminie dokonania
opłat za program.
Po otrzymaniu całości opłat za program
uczestnicy otrzymują:
• informację o postępowaniu wizowym;
• informację o rezerwacji lotniczej wraz z do
• kładnymi danymi dotyczącymi rejsu oraz
• informację o miejscu spotkania przed wylo
tem na lotnisku;
• komplet dokumentów związanych z proce
durą wizową;
6. Procedura wizowa: wypełnione formula
rze wizowe oraz podpisany formularz DS2019 uczestnik w wyznaczonym terminie od
syła do biura Student Point, dołączając swój
paszport. Pracownicy Student Point dokonu
ją składają wszystkie stosowne dokumenty
w konsulacie. Konsul wyznacza termin roz
mowy dla uczestników (w tym roku każdy
musi spotkać konsula osobiście). Następnie
konsulat wydaje wizy.
7. Na lotnisku w Warszawie: uczestnicy spo
tykają się na lotnisku w dniu wylotu, na co
najmniej dwie godziny przed odlotem, a
przedstawiciel fundacji przekazuje bilety lot
nicze uczestnikom.
8. Na lotnisku w Nowym Jorku: grupa zosta
je odebrana z lotniska przez pracownika Interexchange oraz przewieziona autokarem
do hotelu. Następnego dnia po przylocie
uczestnicy spotykają się w hotelu z przed
stawicielami lnterexchange - na 2 godzin
nym szkoleniu. Po drugim noclegu w Nowym
Jorku uczestnicy wyjeżdżają do swoich pra
codawców

Kontakt
Nie zapomnijcie o tym, że ktoś,
kto wam daje pracę też jest człowie
kiem. Rozmawiajcie, piszcie z pol
ski, dzwońcie. To procentuje.
No i widzimy się ponownie...
Nie zapominajcie, że wasi praco
dawcy też się do was przywiązują.
Rod na użytek wioski zaczął nazy
wać nas kuzynami i w końcu sam
w to uwierzył. Wcale nie było łatwo
doprowadzić do takiego stanu, ale
wiecie co? Opłaciło się. I w tym roku
jedziemy tam znowu...

ZNIECHĘCIĆ MOŻE TYLKO WYPEŁNIANIE STOSU KOLEJNYCH FORMULARZY...

wyspa

strategia Strasznie Ludzi Drażniaca

Pierwszy raz
Miłosz Bednarczyk
Program „Pierwsza Praca" ma uchronić
młode osoby kończące edukację przed
bezrobociem - czytamy na stronie in
ternetowej Ministerstwa Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej. W jaki spo
sób? Otóż ma on przede wszystkim na
celu ułatwienie absolwentom zdobycia
pierwszych doświadczeń zawodowych.
Minister Jerzy Hausner wykracza jed
nak poza teraźniejszość i twierdzi, że
realizacja programu posłużyć ma dal
szej perspektywie pobudzeniu rozwoju
gospodarczego i aktywności lokalnej w
rozwiązywaniu problemów społecznych.
Tak więc na razie edukacja i zdobywa
nie doświadczenia, a w przyszłości roz
wój przedsiębiorczości.
Na „Pierwszą Pracę" składa się pięć
modułów: informacja, kształcenie, wo
lontariat, małe i średnie przedsiębior
stwa oraz samozatrudnienie. W naszym
raporcie omawiamy kolejno wszystkie
te elementy. Mamy nadzieję, że pomo
że to Czytelnikom poznać jeden z naj
ważniejszych programów rządowych
ostatnich lat. Tym bardziej, że dotyczy
on nas - młodzieży.

Komentarz redakcji:
Idea programu „Pierwsza Praca" pole
ga na tym, że jeśli nie potrafisz znaleźć
pracy, to Państwo Ci w tym pomoże. Na
przykład wyśle Cię w miejsce, gdzie bę
dziesz mógł uzyskać potrzebne (?) infor
macje. Idziesz więc do jakiegoś urzędu i
spotykasz zniechęconą swoją budżetową
pensją urzędniczkę. Pani daje Ci broszu
rę o tym jak pisać CV i wracasz do domu.
Koniec tego rozdziału „Pierwszej Pracy"
dla Ciebie.
Pamiętajcie - skoro już ktoś chce Wam
pomóc - i to za darmo - to wykorzystaj
cie to na maksa! Jeżeli ktoś w jakimś
urzędzie nie chce tego zrobić - powiedz
cie, że to jego obowiązek i nie ma wyj
ścia. Socjalizm mamy daleko za pleca
mi, więc do wszystkich powinno dotrzeć:
urzędy są dla nas, a nie dla pożerania
naszych podatków!

PRACA

i

Co roku szkoły ponadgimnazjalne opuszcza około miliona
absolwentów. Jakie jest w Polsce bezrobocie? - wszyscy
wiedzą. Co zatem zrobić z taką rzeszą młodych ludzi? Rząd
wpadł na pomysł, że można się nimi zaopiekować. Wymyślono
więc program „Pierwsza Praca”. Na czym on polega? Jakie są
jego wady i zalety? Wreszcie, co dzięki niemu mogą zyskać
absolwenci? - o tym poniższy raport.

1. Informacja
ednym z największych pro
blemów większości absolwen
tów jest to, że po ukończeniu szko
ły bądź uczelni nie wiedzą co mają
robić. Oczywiście wszyscy zakłada
ją, że najważniejsze jest znalezie
nie pracy. Ale jak to zrobić? - Odpo
wiedź na to pytanie możesz uzyskać
w Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej.
Placówka ta jest wyspecjalizowa
ną jednostką organizacyjną urzę
du pracy. Główne zadania CliPKZ to
gromadzenie, aktualizowanie i udo
stępnianie informacji zainteresowa
nym klientom. Najczęściej są to in
formacje dotyczące: opisów zawo
dów, dróg kształcenia i szkolenia za
wodowego w zakresie poszukiwania
pracy oraz założenia własnej działal
ności gospodarczej. Co to oznacza w
praktyce?
Przyjść może do nas każdy - mówi
Maryla Wojtowicz, Kierownik Cen
trum Informacji i Planowania Ka
riery Zawodowej w Lublinie. - Za
praszamy wszystkie osoby, które
poszukują informacji o rynku pra
cy. Czekamy na zainteresowanych
wyborem zawodu, szkoły, podnie
sieniem, uzupełnieniem c^y zmia
ną kwalifikacji zawodowych. Klienci
Centrum to przede wszystkim oso
by bezrobotne i poszukujące pracy,
w tym bezrobotni absolwenci. Wojto
wicz zaznacza jednak - Bardzo waż
ne jest, aby osoby te były zarejestro
wane w powiatowym urzędzie pra
cy, właściwym danemu miejscu za
mieszkania. Mają wówczas większe
szanse na pomoc Centrum w znale
zieniu pracy. Osoby takie są niejako
uprzywilejowane przy wszelkiego ro
dzaju ofertach i szkoleniach.
Aby skorzystać z pomocy centrum
najlepiej wcześniej zadzwonić albo
przyjść i umówić się na spotkanie.

J
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Dla każdego znajdzie się czas. Spo
tka się z Tobą pracownik Centrum,
który udzieli Ci wszelkich potrzeb
nych informacji. Do dyspozycji za
interesowanych jest sala kompute
rowa, w której można napisać CV,
list motywacyjny itp. W przypadku
problemów z tą czynnością, pomóc
mogą pracownicy Centrum. Udo
stępniona jest komputerowa baza
danych o zawodach i możliwościach
kształcenia oraz specjalistyczne pro
gramy komputerowe (np. „Doradca
2000”). W CliPKZ znajdziesz także
filmy zawodoznawcze, teczki infor
macji, przewodniki oraz ulotki o za
wodach. Są też informatory o szko
łach i uczelniach, a także katalogi
instytucji szkoleniowych. Dostępne
są również informacje o lokalnych
rynkach pracy, wykazy innych jed
nostek świadczących pomoc osobom
poszukującym pracy oraz... lokalna
prasa codzienna.

„AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY" I „ZOSTAŃ
SOBIE SZEFEM", TO TYLKO NIEKTÓRE ZE SZKOLEŃ
OFEROWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I

PLANOWANIA KARIERY W LUBLINIE

praca
Doradcy zawodowi zatrudnieni w
Centrum zajmują się przede wszyst
kim udzielaniem informacji zawo
dowych. W razie potrzeby pomagają
także w samodzielnym korzystaniu
ze zbiorów oraz wskazują dodatko
we źródła informacji pomocne w po
dejmowaniu decyzji zawodowych. W
CliPKZ można również poddać się ba
daniom psychologicznym umożliwia
jącym określenie predyspozycji zawo
dowych.
Centrum organizuje różne szkole
nia grupowe i warsztaty. W tej chwili
prowadzone są m.in. programy: .Ak
tywne poszukiwanie pracy”, „Nie bój
się komputera”, „Znajdź pracę przez
internet” oraz „Zostań sobie szefem”.

Są to warsztaty trwające kilka dni, 34 godziny dziennie. Przeprowadzane
są cyklicznie, dosyć często - czasem
nawet co tydzień. Oddzielnie realizo
wany jest program „Samodzielność w
poszukiwaniu pierwszej pracy”. Jest
to inicjatywa rządowa, skierowana
dla absolwentów. Czterodniowe za
jęcia dają rozeznanie w sytuacji na
rynku pracy. Uczą także jak sobie na
nim radzić, aby znaleźć zatrudnienie.
Warsztaty te składają się z sześciu
odrębnych spotkań, których temata
mi są: prawa i obowiązki absolwen
ta, wartości płynące z podjęcia pracy,
sposoby.szukania pracy, mała przed
siębiorczość jako sposób na samozatrudnienie, dokumenty aplikacyjne i

autoprezentacja. Maryla Wojtowicz
twierdzi, że uczestnictwo w tym pro
gramie może okazać się pomocne dla
każdego absolwenta. Oprócz wiedzy
teoretycznej uzyska on bowiem wie
le wskazówek praktycznych przydat
nych w poszukiwaniu pierwszej pra
cy. Warto jednak zaznaczyć, że samo
Centrum nie powadzi pośrednictwa
pracy.
No i na koniec rzecz bardzo waż
na, może nawet najważniejsza. Ten
szeroki zakres usług Centrum In
formacji i Planowania Kariery Za
wodowej oferowany jest kompletnie
za darmo. Twój sukces zależeć bę
dzie od tego, jak będziesz potrafił to
wykorzystać.

2. Kształcenie - Biura Karier Zawodowych
Polsce działa obecnie
ponad 100 Biur Ka
rier. Wszystkie służą spo
łeczności akademickiej i
pracodawcom, funkcjonu
jąc jako centra informacji,
doradztwa i pośrednictwa
pracy dla studentów i ab
solwentów. O szczegółach
tej działalności opowiada
Beata Romejko - Kierow
nik Biura Karier UMCS.
Na czym polega działal
ność Biura Karier?
Głównym
zadaniem
wszystkich
biur
karier,
które działają w Europie i
w Polsce jest doradztwo za
wodowe. Dodatkową rze
czą, którą my realizujemy
jest pośrednictwo pracy,
chociaż nie wynika to z idei
biur karier.
Jak wygląda to doradz
two zawodowe?
Każdy ze studentów i
z absolwentów UMCS-u
może przyjść do naszego
biura i porozmawiać z do
radcą zawodowym. Może
także umówić się na in
dywidualną rozmowę do
radczą. Oczywiście moż
na otrzymać od nas tak
że różne informatory i bro
szury. Każdy może również
skonsultować u nas swo
je dokumenty aplikacyjne:
CV i list motywacyjny. My
wtedy z taką osobą siada
my i pracujemy nad udo
skonaleniem tych doku
mentów. Wcześniej moż
na u nas dostać ulotki in

W

formujące, jak przygoto
wać takie dokumenty. Na
każdym etapie poszukiwa
nia pracy można do nas
przyjść i uzyskać porady.
Wszystko to jest oczywiście
bezpłatne.
Czy poza doradztwem
indywidualnym orga
nizują państwo jakieś
szkolenia grupowe?
Prowadzimy warsztaty z
zakresu planowania karie
ry zawodowej dla studen
tów i absolwentów. Obej
mują one cztery moduły:
planowanie kariery zawo
dowej, metody poszukiwa
nia pracy wraz z pisaniem
CV i listu motywacyjnego,
testy i zadania rekrutacyj
ne, a także rozmowa kwa
lifikacyjna. Inne szkole
nia prowadzone przez nas
dotyczą m.in. asertywności i metod pracy grupo
wej. Zainteresowanie tymi
warsztatami jest napraw
dę duże.
Wspomniała pani o stu
dentach UMCS-u. Czy
tylko oni mogą korzy
stać z państwa pomocy?
Co ze studentami uczel
ni, które nie mają biur
karier?
Większość uczelni ma
już swoje biura karier. W
zasadzie jednak może do
nas przyjść każdy. Z do
radztwa zawodowego może
skorzystać każdy na takich
samych zasadach jak stu
denci i absolwenci UMCS-

u. Ale jeżeli chodzi o ofer
ty pracy, to pierwszeń
stwo mają studenci naszej
uczelni. Załóżmy, że mamy
ofertę pracy dla prawni
ka - wtedy w pierwszej
kolejności
rozpatrywani
będą studenci i absolwen
ci UMCS-u. Ale jeżeli jest to
na przykład oferta dla inży
niera, to nie ma tu żadnej
konkurencji, bo UMCS nie
kształci inżynierów. Wtedy
szukamy kandydatów z in
nych uczelni.
Przejdźmy zatem do
pośrednictwa pracy...
Mamy
komputero
wą bazę danych naszych
klientów. Jeżeli ktoś chce
się w niej znaleźć, to musi
przyjść do naszego biura i
wypełnić odpowiedni for
mularz. Następnie wprowa
dzimy jego dane do kom
putera. Bardzo dobrze, je
śli taka osoba ma założo
ne konto e-mail, bo wte
dy kontakt z nią jest najła
twiejszy. Jeżeli mamy ofer
ty pracy to wtedy wysyłamy
je mailem.
Ile ofert pracy jest ak
tualnie [listopad 2003
- przyp. red.] dostępnych
w Biurze Karier UMCS?
To się ciągle zmienia, ale
zazwyczaj jest kilkanaście
- kilkadziesiąt ofert. Nie
które z nich, na przykład
dla przedstawicieli handlo
wych, cieszą się sporadycz
nym
zainteresowaniem
studentów i absolwentów.
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Mamy także oferty, na któ
re ciężko jest znaleźć od
powiednich kandydatów.
Dzieje się tak, bo wyma
gania niektórych praco
dawców są wysokie - na
przykład biegła znajomość
dwóch języków. Ale nie
wszystkie oferty są tak wy
magające. Mamy chociaż
by propozycje dla praw
ników, informatyków, czy
archiwistów.
Dlaczego tych ofert w
państwa biurze jest tak
mało? To zaledwie uła
mek procenta zapotrze
bowania studentów i ab
solwentów.
Kilkadziesiąt ofert to
bardzo dużo! Biura karier
nie są typowymi biurami
pośrednictwa pracy. Poza
tym liczba ofert pracy od
zwierciedla ogólną sytu
ację na rynku pracy, który
również nie zaspokaja po
trzeb wszystkich poszuku
jących pracy.

wyspa

3. Wolontariat

NIESTETY, W ZWIĄZKU Z NIEDAWNĄ
PRZEPROWADZKĄ Z UL.ZlELONEJ, WOLONTARIUSZE
NIE ZNALEŹLI DLA NAS CZASU.

ubelski
Wolontariat zrzesza
aż 1200 osób, które pracu
ją w 60 placówkach i 80 prywat
nych domach. Ich zadaniem jest
pomoc ludziom chorym, niepełno
sprawnym,
upośledzonym,
oso
bom starszym, samotnym, uchodź
com,
dzieciom
zaniedbanym
i
osieroconym.
Lubelskie
Cen

L

trum Wolontariatu ma także swo
je międzynarodowe doświadczenia
np. 2001 roku jedna z wolontariuszek pojechała służyć do Jeevodaya
w Indiach w ośrodku leczenia trę
dowatych.
Członkowie
Centrum
Wolontariatu pomagali też powo
dzianom w Czechach i Niemczech o
czym głośno było w mediach.
Wolontariusze tworzą tzw. klub
Wolontariusza - ma on formę spo
tkań odbywających się kilka razy w
tygodniu. Służą one integracji ludzi
oddanych
podobnym
wartościom
oraz zdobywaniu wiedzy potrzeb
nej w tego rodzaju pracy. Szczegól
ną grupę wolontariuszy stanowią
osoby bezrobotne tworzące grupę
wsparcia. Bezrobotni wolontariusze
spotykają się każdego tygodnia by
poprowadzić warsztaty dotyczące pi
sania CV, podań o pracę itp. Uczest
niczą także w spotkaniach z psycho
logiem, prawnikami, lekarzami. Nie
którzy z nich znaleźli już pracę. God
ne zauważenia jest przede wszystkim
to, że mimo swojej sytuacji niosą po
moc innym.
Członkowie Centrum Wolontaria
tu uczestniczą w szkoleniach, pod
czas których poznają ideę wolontaria
tu, a także oczekiwania i warunki or
ganizacji w któiych znajdą zaangażo

wanie. Warsztaty kończą się uzyska
niem certyfikatu. Istnieją także szko
lenia dla koordynatorów pracy wolon
tariatu w organizacjach, instytucjach
i firmach.
Od strony prawnej instytucje ko
rzystające z pracy wolontariuszy będą
miały obowiązek zapewnienia im nie
zbędnych badań lekarskich a także
ubezpieczenia od następstw nieszczę
śliwych wypadków na zasadach do
tyczących pracowników. Na żądanie
wolontariusza instytucja korzystają
ca z jego pracy będzie zobowiązana
do wydania zaświadczenia o wyko
nywaniu przez wolontariusza świad
czenia. Dokument ten może zwięk
szyć atrakcyjność na rynku pracy.
Niestety akty prawne w sposób selek
tywny określają statut wolontariusza
w wybranych instytucjach i nie obej
mują swym zakresem wielu miejsc
w których pracują wolontariusze.
Jednym słowem polski wolonta
riusz musi najpierw błądzić wśród
wielu przepisów by zgodnie z pra
wem poświęcić czas innym. Szko
da, że placówka wspierana przez
jedno ministerstwo (MPiPS) napo
tyka na problemy w drugim (MS).
Cóż jednak poradzimy... Nie wszy
scy są na tyle zdolni, aby myśleć o in
nych.
J.D.

4. Zostań swoim szotom
eżeli jednak, jakimś
trafem, nikt nie chce
przyjąć Cię do pracy - za
łóż własną firmę! Premier
Leszek Miller głosi hasło:
„Przedsiębiorczość ponad
wszystko!” Teoretycznie
więc program „Pierwsza
Praca” powinien pomagać
młodym, ambitnym przed
siębiorcom. Jak jest na
prawdę?
Podstawą tego modułu
„Pierwszej Pracy” jest to, że
możesz uzyskać taki kre
dyt, poręczenie kredyto
we lub dopłatę do kosztów

J

oprocentowania. Obok do
tychczasowych
pożyczek
udzielanych przez urzędy
pracy na rozpoczęcie dzia
łalności gospodarczej zo
stał uruchomiony specjal
ny program. Prowadzi go
Bank Gospodarstwa Kra
jowego, ale pożyczki udzie
lane są ze środków Mini
sterstwa Gospodarki, Pra
cy i Polityki Społecznej.
O taką pożyczkę ubie
gać się może absolwent
szkoły
ponadpodstawo
wej, nie pracujący nie
dłużej niż 12 miesięcy

od daty ukończenia na
uki, który zamierza roz
począć działalność gospo
darczą na własny rachu
nek (może to być też gru
pa absolwentów). Pożycz
ka nie może być mniejsza
niż 5 tysięcy zł i nie więk
sza niż 40 tysięcy złotych.
Jest ona preferencyjnie
oprocentowana
0.75
stopy redyskonta weksli
przyjmowanych
przez
NBP. Oczywiście należy
spełnić określone warun
ki Banku dotyczące porę
czenia, etc.

ważne strony www:
► Pierwsza Praca www.1praca.gov.pl
► Ministerstwo Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
► Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
www.wup.lublin.pl
► Miejski Urząd Pracy w Lublinie
www.um.lublin.pl/mup

► Biuro Karier UMCS www.biurokarier.umcs.lu
blin.pl
► Fundacja „0IC POLAND" www.oic.lublin.pl
► Bank Gospodarstwa Krajowego
www.bgk.com.pl
► Centrum Wolontariatu w Lublinie
www.wolontariat.org.pl/lublin
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Inne udogodnienia Rządu
dla początkujących przed
siębiorców są raczej iluzo
ryczne. Bo jak można trak
tować poważnie zapewnie
nie o okresowym zawiesze
niu pobierania części skład
ki
emerytalno-rentowej?!
Inną „łaskawością” progra
mu są... porady udzielane
zainteresowanym przez wo
jewódzki urząd pracy.

T

5. Pracodawco - zatrudnij absolwontal
ząd planując program „Pierw
sza Praca” założył (słusznie),
że w zatrudnianiu absolwentów
oprócz nich samych bardzo ważni
są też pracodawcy. Wiadomo prze
cież, że przyjmowanie osób bez do
świadczenia zawodowego jest ryzy
kowne, a przede wszystkim kosz
towne. Dodatkowo trwająca obec
nie recesja na rynku pracy znie
chęca do zatrudniania nowych pra
cowników. Aby temu przeciwdziałać
i namówić przedsiębiorców do za
trudniania absolwentów. Program
„Pierwsza Praca” niesie ze sobą cały
pakiet ulg i zwolnień dla dających
pracę młodym ludziom.
Pracodawca, który zatrudni bez
robotnego absolwenta może liczyć
m.in. na:
• refundację wynagrodzenia ab
solwenta przez okres do 12 miesię
cy. Każdy pracodawca może otrzy
mywać refundację kosztów wypła
canego absolwentowi wynagrodze
nia oraz składek na ubezpieczenie
społeczne przez okres do 12 mie
sięcy. Wysokość tej refundacji musi
być jednak uzgodniona z urzędem
pracy i nie może być wyższa niż
kwota zasiłku dla bezrobotnych,
czyli aktualnie - 503,20 zł miesięcz
nie. O tyle właśnie absolwent kosz
tuje taniej pracodawcę.
• korzyści finansowe, jeśli przyj mie absolwenta na staż absolwencki. Staż absolwencki może trwać od
3 do 12 miesięcy. Stypendium sta
żysty finansuje urząd pracy, a jego
wysokość równa się zasiłkowi dla
bezrobotnych, czyli 503,20 zł mie
sięcznie. Składki emerytalno-ren
towe i wypadkowe również opłaca
urząd pracy - wynoszą one 89,97 zł.
Pracownik, który opiekuje się absolwentem-stażystą otrzymuje re

R

kompensatę w wysokości 10 proc,
stypendium.
•
preferencyjnie
oprocentowa
ną pożyczkę z powiatowego urzę
du pracy lub Banku Gospodar
stwa Krajowego na utworzenie no
wych miejsc pracy. Pożyczka z Fun
duszu Pracy na jedno miejsce wy
nosi do dwudziestokrotności prze
ciętnego wynagrodzenia (czyli do
około 40 tysięcy zł.). Oprocentowa
nie roczne tej pożyczki wynosi poło
wę tzw. zmiennej stopy oprocento
wania kredytu lombardowego (czy
li obecnie około 3,3 proc.). Pożycz
ka z BGK może wynieść od 5 do 40
tysięcy zł. Oprocentowanie jest pre
ferencyjne, w wysokości 0.75 stopy
redyskonta weksli przyjmowanych
przez NBP.
• refundację składek na ubez
pieczenie rentowe i wypadkowe, co
znacznie obniża koszt jego zatrud
nienia. Dotyczy to pracodawców za
trudniających absolwentów z rejo
nów zagrożonych szczególnie wy
sokim bezrobociem strukturalnym.
Refundację wypłaca Fundusz Pracy
przez okres do 12 miesięcy. Jej wy
sokość naliczana jest od najniższego
wynagrodzenia.
Istotne jest to, że refundacja skła
dek na ubezpieczenie rentowe i wy
padkowe dotyczy wszystkich ab
solwentów z terenów zagrożonych
szczególnie wysokim bezrobociem
strukturalnym, nie tylko tych, któ
rzy są zarejestrowani w powiato
wych urzędach pracy. Natomiast
refundacja wynagrodzeń absolwen
tów, organizacja staży absolwenckich, pożyczki na tworzenie no
wych miejsc pracy i udział w pro
gramach specjalnych odnoszą się
wyłącznie do absolwentów zareje
strowanych w urzędzie pracy.

praca

ważne adresy:
► Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029
Lublin
tel./fax (0-81) 532-04-94, 532-49-22
► Miejski Urząd Pracy w Lublinie
ul. Niecała 14, 20-080 Lublin
tel. (0-81) 532-52-17,
fax - wew.280
► Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w Lublinie
ul. Niecała 14 p. 203, 20-080 Lublin
tel. (0-81)532-40-20, 534-42-57
► Biuro Karier UMCS - D.S. „Ikar”
ul. Czwartaków 15, 20-045 Lublin
tel. (0-81) 533-70-82,
tel./fax (0-81) 533-70-83
► Biuro Zawodowej Promocji Studentów i
Absolwentów - KUL
ul. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. (0-81) 445-43-71, 445-41-31
► Biuro Karier Studenckich Politechniki Lu
belskiej
ul. Nadbystrzycka 38/24A, 20-618 Lublin
tel./fax (0-81) 538-10-11 wew.863
► Polska Fundacja Ośrodków Wspomaga
nia Rozwoju Gospodarczego
„OIC POLAND”
ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin
tel. (0-81)749-17-70,
fax (0-81)749-17-75
► Lubelska Fundacja Rozwoju - Agencja
Rozwoju Regionalnego
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
tel. (0-81) 743-65-43,
fax (0-81) 743-73-26
► Centrum Wolontariatu w Lublinie
ul. Jezuicka 4/5, 20-113 Lublin,
tel. (0-81)534-26-52
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studia
Jak żyć żeby przeżyć na pierwszym roku, czyli

Wujek Dobra Rada
itajcie moi drodzy!
Pierwszy
rok
stu
diów? Wiem coś o tym.
Kiedyś (a było to baardzo dawno temu) sam
byłem
pierwszakiem.
Ale cóż, lata lecą, reu
matyzm strzyka w ko
ściach, a człowiek staje
się starym ramolem, któ
rego młodzi nie chcą słu
chać. Cóż zrobić - starość
nie radość. A jednak kie

W

porad, które sprawią, że
życie studenta stanie się
przyjemniejsze i prost
sze, a co najważniej
sze ich zastosowanie da
Wam gwarancje podwo
jenia Waszego wolnego
czasu! Już widzę Wasze
spojrzenia mówiące jed
no: temu facetowi chy
ba odbiło! Dwa razy wię
cej wolnego czasu?! Nieee, to niemożliwe! Facet

NIE TAKI DZIEKANAT STRASZNY, JAK O NIM MÓWIĄ...
dy przechadzam się cza
sami korytarzami naszej
uczelni i widzę te młode,
wystraszone
i
niepew
ne twarze, to ręka sama
chwyta za pióro i rwie się
w kierunku czystej kart
ki. Po co? Otóż po to, aby
dać wam, moi drodzy
młodzi czytelnicy, kilka

pisze jakieś brednie tylko
po to, abyśmy czytali da
lej, a on zgarnął wierszów
kę za publikację! Cóż, je
żeli tak do tego podejdzie
cie, to wasza sprawa. Je
żeli natomiast postanowi
cie przeczytać gwarantu
ję, że będziecie zadowo
leni. Jeśli nie? Hm... Je

śli nie to zjem własnego
kota. Serio! Gotowi? Za
pięliście pasy? Jeśli tak
to zaczynamy!
Numero solo czyli co ja
tu właściwie robię!
Ok. Jesteście na uczel
ni wyższej. Fajnie, nie?
Student to brzmi dum
nie! Już wam pewnie ślin
ka cieknie: te wypady do
lokali, szalone imprezy w
akademikach,
nieprze
spane noce i nowi znajo
mi! Brzmi nieźle. Ale musicie pamiętać, że studio
wanie nie polega na cią
głym obijaniu się i włó
czeniu nocami ze znajo
mymi. Dlaczego? Bo jeże
li tak podejdziecie do te
matu, to po pierwszej se
sji spotkacie się z przykła
dowym majorem Bieniem
w WKU i poznacie, jakie
jest miłe życie w naszej
kochanej armii. Już widzę
uśmiechy dziewczyn. Tak,
faktycznie. Was do woj
ska moje kochane żad
na siła nie zaciągnie. Na
oczy przejrzycie na zasił
ku za czas jakiś i pomyśli
cie sobie, że trochę głupio
się stało, że nie macie wy
kształcenia wyższego niż
średnie. Pech. Wypadki
chodzą po ludziach.
Dlatego
formułuję
pierwszą ^regułkę dzisiej
szego dnia. Student to
taki gość, co nigdy gazu
nie ma dość (ale mi się
fajnie
zrymowało).
Ok.
Ok. Panie dziekanie żar
towałem. Prawdziwa regułka idzie jakoś tak:
student to taki ktoś, kto
umiejętnie potrafi ze sobą
pogodzić naukę i życie to
warzyskie. Idąc na kom
promis
pomiędzy
obo
wiązkami a przyjemno
ściami,
zalicza
kolejne
sesje i w efekcie kończy
uczelnię posiadając sto
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sowny papierek. Comprende? Świetnie. Może
my więc lecieć dalej.
Numero duet czyli dla
czego wykładowcy nie
są tak straszni jak ich
przedstawiają.
Zapewne moi mili ma
cie znajomych, którzy za
częli walkę z matriksem
czyli wybrali się na stu
dia wcześniej niż wy. Z
własnego
doświadczenia
wiem, że 80% rozmów o
uczelni i wykładowcach
przedstawia
tych
dru
gich jako krwiożercze be
stie bez litości i uczuć
wyższych. Po wysłucha
niu tych wszystkich opo
wieści włos się człowieko
wi jeży na głowie, a móż
dżek zaczyna pracować
na
najwyższych
obro
tach. A może fala w woj
sku nie jest taka najgor
sza? Mamo, ja nie chcę
na studia! Kopanie do
łów sprawi, że stanę się
przodownikiem pracy bez
większych stresów... To
tylko przykładowe myśli.
Nic dziwnego, że w Pol
sce nadal mamy niski od
setek ludzi z wykształce
niem wyższym. Po nasłu
chaniu się historii o tych
wrednych,
bezlitosnych
wykładowcach
znika
ochota na kontynuowanie
edukacji.
Mam zaszczyt obalić je
den z najgorszych mitów o
studiowaniu (to nawet do
brze się składa, bo jeszcze
dzisiaj niczego nie obali
łem. Wiecie brak fundu
szy i tak dalej...). Uwaga!
Ci ludzie wcale tacy nie
są. Zdziwieni? Większość
z nich to bardzo sympa
tyczne osoby, z który
mi będziecie mieli lep
szy kontakt niż z waszy
mi nauczycielami w szko
le średniej. Oczywiście nie

studia

ma się co dziwić, że wasi
znajomi mają problemy.
Zapewne zamiast na zaję
ciach siedzą po knajpach
sącząc browarek za browarkiem. Potem, przed
samą sesją pokazują się
na jednych ćwiczonkach
tudzież wykładzie i nagle
mają pretensje do całego
świata, kiedy wykładowca
stwierdza: „Ja pana jesz
cze w życiu nie widzia
łem!” Jaka jest więc re
cepta na to, aby wykła
dowca nie stał się dla was
najgorszym wrogiem? Ba
nalnie prosta. Chodźcie
na zajęcia, bądźcie mili,
uśmiechnięci
i
otwarci
na współpracę. Pamięta
cie jak mówiłem o więk
szej ilości wolnego czasu?
Jeśli zastosujecie się do
zasady numer dwa zaosz
czędzicie go na egzami
nach poprawkowych. Je
żeli i ta sprawa jest pro
sta, to przechodzimy do
punktu trzeciego.
Numero trio czyli zwie
rzeń kilka o systema
tycznej nauce
Kodeks Bushido mówi:
„Mądry samuraj nie tra
ci dwa razy czasu na to
samo”. Trzeba przyznać,
że Japończycy to diabel
nie inteligentny naród.

Do czego zmierzam? Za
pewne wiecie, po co są
wykłady i ćwiczenia? Nie,
nie po to, żeby dospać
po nieprzespanej nocy!
Skupcie się! Wykłady i
ćwiczenia są po to, żeby z
nich skorzystać. Łapiecie
już o co chodzi w kodek
sie Bushido?
Po pierwsze jeżeli przyj
dziecie
na
wykład
z
otwartym umysłem i wy
silicie
się
minimalnie,
aby posłuchać kogoś, kto
się produkuje specjalnie
dla was, to gwarantuję,
że później zerkniecie tyl
ko w notatki i już będzie
cie wiedzieć, o co chodzi.
Sami powiedzcie czy to
nie jest czysta oszczęd
ność czasu? Po drugie
na ćwiczeniach macie być
aktywni! Nie ma nic gor
szego niż trzydziestu baranów, z których żaden
„ani be ani me ani ku
kuryku!” To doprowadza
wykładowców do szew
skiej pasji! Mawiają, że
zemsta bywa słodką. Tak
postępując
przekonacie
się o tym na zaliczeniu.
Na ćwiczenia prioryteto
wo przychodzimy więc ze
świeżym umysłem, chęcią
do współpracy i aktywno
ści. Taka postawa pozwo
li wam zdobyć zaliczenia
wcale do nich nie pod

chodząc. Jak to możliwe?
Normalnie, moi drodzy:
dostaniecie ocenę za ak
tywność na ćwiczeniach.
Zanim jednak pójdziecie
do baru oblać wasz suk
ces, podziękujcie ładnie
za okazaną wam życz
liwość.
Kultura
przede
wszystkiem.
Numero kwartet czy
li czego szczególnie nie
należy robić!
Powoli zbliżamy się do
końca. Wiem, że macie
lepsze rzeczy do roboty
niż czytanie tego, co napi
sałem, więc nie będę was
zanudzał. Omówimy so
bie teraz rzeczy, których
nie wolno. Po pierwsze:
nie wolno się spóźniać.
Są określone godziny roz
poczęcia wykładów? Są.
Uszanujmy to więc i ich
przestrzegajmy. Jeżeli na
planie pisze 8:15, to zna
czy to 8:15, a nie 8:20 czy
też 8:25. Nic tak nie de
nerwuje, jak spóźniający
się student, który wcho
dzi na aulę, miętosi kant
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koszuliny i coś tam bąka
pod nosem przepraszając.
Jeżeli już się spóźnicie, to
wejdźcie cichutko, usiądź
cie i słuchajcie. Nie rób
cie zamieszania. Nawet nie
wiecie, jakie to jest dener
wujące dla kogoś, kto pro
wadzi wykład. Po drugie:
nie demolujcie własno
ści uczelni. Dlaczego? Tak
wiem, że fajnie jest czasa
mi wyrwać zębami spłucz
kę klozetową albo uderzyć
z główki lustro w łazien
ce, ale na Boga nie róbcie
tego! Tak nie zachowuje
się osoba inteligentna! Je
żeli kręcą was takie rzeczy,
to proponuje, kupić sobie
furę, złoty łańcuch na szy
ję i skoczyć na siłownię. Po
co wam studia?
I tym miłym akcen
tem kończę swoje dobre
rady. Spróbujcie się do
nich zastosować, a jeże
li się z nimi nie zgadzacie,
to piszcie. Pamiętajcie tyl
ko o moim biednym kot
ku, zanim zechcecie zro
bić sobie jaja z poważnych
rzeczy. Niech moc będzie z
wami!
(TCH)
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Prof. dr hab. Maciej Bałtowski
Rozmawiali: Joanna Skrobowska
Miłosz Bednarczyk

Ekspert na wyspie

Jak się zostaje ekspertem sej
mowym?
Normalnie! (śmiech) Należy napi
sać trzy książki na temat prywaty
zacji i potem... czekać na telefon od
Przewodniczącego Sejmowej Komi
sji Skarbu Państwa.
Ale do tego momentu długa
droga! zaczynał pan na począt
ku lat siedemdziesiątych na Poli
technice Warszawskej. Jakim był
pan studentem?
Chyba dobrym. Oprócz normal
nych zajęć udzielałem się w życiu
studenckim. Mogę się także po
chwalić, że w 1976 roku zostałem
uznany najlepszym studentem In
stytutu
Organizacji
Zarządzania
Politechniki Warszawskiej i otrzy
małem Srebrną Odznakę „Primus
Inter Pares”.
A życie towarzyskie?
Często w akademikach graliśmy
w brydża. To była moja pasja. Wte
dy byłem chyba nawet niezły...
Jak porównałby pan studentów
z pańskich czasów do tych obec
nych?
Myślę, że nie ma jakichś więk
szych różnic między nimi. Trudno
mi to określić... No, może kiedyś
piło się mniej wódki niż teraz.
Pańska kariera zawodowa roz
wijała się w błyskawicznym tem
pie. Niespełna trzy lata po ukoń
czeniu studiów został pan dok
torem, potem habilitacja, no i
wreszcie rok temu z rąk prezy

denta Kwaśniewskiego otrzymał
nie Przedsiębiorstwem - jest w po
pan tytuł profesora...
wszechnej opinii na dobrym pozio
Bardzo wczesny doktorat zaowo
mie. Nie ma się czego wstydzić!
cował tym, że wszystko potem było
Jest pan opiekunem specjal
dość wcześnie. Jako młody asystent ności Zarządzanie Przedsiębior
zawsze miałem takie pragnienie:
stwem. W pańskiej opinii - jacy
żeby zdążyć z habilitacją przed 40 to będą przedsiębiorcy?
rokiem życia, co mi się udało - mia
Sądzę, że będą dobrzy. Uwa
łem 39 lat jak ją zrobiłem.
żam, jak już wspomniałem, że jest
Przez ćwierć wieku związany
tu bardzo dobry i nowoczesny pro
był pan z Politechniką Lubelską.
gram studiów. Nawet jeśli porównu
Ostatnio był pan tam Kierowni
ję go z programem Zarządzania na
kiem Katedry Organizacji Przed
Politechnice Lubelskiej czy z pro
siębiorstwa. Od początku tego
gramem kierunku Zarządzanie i
roku akademickiego został pan z
Marketing na UMCS-ie, to muszę
kolei Dyrektorem Instytutu Eko
powiedzieć, że ten program jest lep
nomii na UMCS-ie. Czy to ozna
szy! Jest nowocześniejszy - nasy
cza koniec z Politechniką?
cony przedmiotami informatyczny
Tak - z Politechniką koniec. Uwa
mi, zawiera szereg interesujących,
żam, że pracę powinno się zmie
nowych przedmiotów, których na
niać. To była moja świadoma de
uczelniach
akademickich
jeszcze
cyzja...
nie ma. Daje studentom nie tylko
Po 25 latach?
wiedzę, ale także umiejętności przy
Lepiej późno niż wcale! Na świę
datne w życiu zawodowym. Zresztą
cie jest to rzecz normalna i natural
taki jest cel kształcenia w wyższych
na, że pracownicy naukowi zmie
szkołach zawodowych.
niają co parę lat miejsce pracy. Pra
No tak, ale program to jedna
wie nie ma takich sytuacji, że ktoś sprawa, a studenci to druga. Wy
zaczyna pracę na uczelni jako asy
kładał pan na wszystkich naj
stent i do emerytury pracuje na tej większych lubelskich uczelniach.
samej uczelni. W Polsce jeszcze tak Jak porównałby pan studentów
tych uczelni? Czy są jakieś róż
często jest, ale to nie jest dobre.
Głównie dlatego, że każda zmia
nice pomiędzy nimi?
na tworzy nowe bodźce i wyzwania.
Najlepsi studenci różnią się chy
Nowe środowisko daje nowe impul
ba niewiele. Na WSPA jest pewna
sy do działania, otwiera nowe moż
grupa gorszych studentów - to trze
liwości.
ba przyznać - szczególnie na pierw
Czy takim wyzwa
szym roku. Zresztą oni
Program studiów IUSP/4
niem była praca w
najczęściej odpadają po
WSPA?
pierwszym roku. Wyni
jest i?ard%o dobry i nowocze
Niewątpliwie
też.
ka to z tego, że nie ma
sny. Nawet jeśli porównuję
Ta praca ma przede
egzaminów
wstępnych
roRramem Zarządza
go
zP
wszystkim
charak
i do Szkoły zapisuje się
nia na Politechnice l je hel
ter dydaktyczny. Ja
wiele osób, które nie są
zawsze mniej zajmo
w stanie podjąć trudu
ski ej czy zPro&rafnem
wałem się dydakty
studiów. A więc ta róż
runku Zarządzanie i S tar
ką, bardziej badania
nica na pierwszym roku
kę ting na UMCS-ie, to mu
mi naukowymi. Nato
jest, ale potem ona zani
szy powiedzieć, żę ten pro
miast na WSPA spo
ka. Jeśli chodzi o absol
ro sił, energii i wie
wentów i ich prace dy
gram jest lepszy!
dzy poświęciłem wła
plomowe, to wiele prac
śnie sprawom dydaktycznym. Chy
licencjackich pisanych na WSPA.
ba z dobrym skutkiem, bo program prawie nie ustępuje pracom magi
studiów - do którego przyczyniłem
sterskim i z powodzeniem mogłyby
się w dość istotnym stopniu, szcze
być one wykorzystywane jako pra
gólnie na specjalności Zarządza
ce magisterskie. Przeciętny poziom
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większości prac licencjackich jest
Staram się nie zaniedbywać żony,
bre spektakle, a w Lublinie to nie
bardzo dobry, a zdarzają się - wca
o ile to możliwe. Moja żona ciężko jest proste.
le nierzadko - prace nadzwyczajne, znosi moje wyjazdy... Nie wiem, czy
A góry? Ma pan jakieś ulubione
oryginalne, oparte na własnych ba
tak dużo pracuję. Myślę, że moż
trasy, czy co roku inne szczyty?
daniach studentów. Czyta się je na
na by robić więcej. Nie jest praw
Zdecydowanie Zakopane - tra
prawdę z zainteresowaniem.
dą, że jestem zapracowany od rana
sy są standardowe. A szczyty? ŚwiMieliśmy przyjemność być na
do wieczora, przynajmniej w ostat
nica, fragmenty Orlej Perci. Tu ra
jednym z pańskich wykładów na
nich dwóch latach wyraźnie zwolni
czej chodzi o to, żeby tam być, a nie
początku roku. Był bardzo cieka
łem tempo życia zawodowego.
zdobywać.
wy, ponieważ oprócz ekonomii,
Poza ekonomią i brydżem jakie
Na koniec chcielibyśmy zapy
poruszał pan także inne dziedzi
są pańskie inne pasje?
tać, co chciałby pan poradzić
ny - np. teologię. Bulwersujące
Lubię dobry teatr! Staram się czę
studentom? Może jakaś dewiza,
było jednak to, że część studen
sto chodzić do teatru jak jestem
którą pan się kierował w młodo
tów obecnych na wykładzie, a
. w Warszawie czy w Krakowie. Lu
ści i która pomogła panu w od
był to pierwszy rok, po
bię góry, szczególnie
noszeniu sukcesów?
prostu w jego trakcie
Tatry, zwykle raz do
Najważniejsze jest, szczególnie w
Bardzo rzadko chodzę do
wychodziła!
roku jeżdżę do Zako
życiu zawodowym, patrzenie na ży
Teologia - to za dużo lubelskich teatrów dlatego,
panego. Dużo czytam
cie w dłuższej perspektywie. Czas
powiedziane.
Wspomi Że... By lew chyba dwa razy
różnych książek - in
szybko mija i moje doświadczenie
nałem o etyce prote
pokazuje, że i zadowolenie z życia
teresuje mnie na przy
i to było na pograniczu
stanckiej jako podstawie
kład historia gospo
i sukces życiowy osiągają ci, któ
amatorszczyzny'przedsiębiorczości,
źró
darcza, problemy roz
rzy potrafią kształtować swoje ży
dle europejskiego dobro
woju cywilizacji.
cie. W perspektywie pięciu, czy na
Wspomniał pan o teatrach w
bytu. A jeśli chodzi o obecność - na
wet dziesięciu lat, a nie roku czy
Warszawie i Krakowie. A teatry
pierwszym wykładzie zawsze zapo
dwóch. Wybór między teraźniejszo
wiadam studentom, że obecność na w Lublinie?
ścią a przyszłością to podstawowy
wykładach nie jest obowiązkowa.
Ja bardzo rzadko chodzę do lu
problem ekonomiczny, a moje do
Spora grupa studentów zwykle jed
belskich
teatrów
dlatego,
że...
świadczenie pokazuje, że zwykle
nak chodzi na wykłady. Część może (śmiech). Byłem chyba dwa razy i
warto rezygnować z bieżących przy
wychodzić, bo im się nie podoba to było na pograniczu amatorsz
jemności dla przyszłych większych
albo nie mają czasu. To ich prawo.
czyzny! Staram się chodzić na do
przyjemności.
A czy to nie jest tak, że gdy
student idzie na wykład z ekono
mii to chce usłyszeć tylko o eko
nomii? Nie interesują go inne
dziedziny - po prostu nie chce
się rozwijać?
Ja prowadzę wykład z podstaw
ekonomii
dla
nieekonomicznych
kierunków i sądzę, że to powinien
być wykład „szeroki”. Ekonomia
jest nauką społeczną i w trakcie
tego wykładu chcę pokazać miejsce
ekonomii w życiu, jako elementu
poznania rzeczywistości. Celem jest
zrozumienie świata gospodarki. Ten
świat dotyka bowiem bezpośred
nio każdego z nas - czy tego chcemy, czy nie chcemy. Bo to, jaki jest
kurs euro wobec złotówki i dlacze
go taki, a nie inny dotyczy każdego,
chociażby przy planowaniu jakiegoś „WYBÓR MIĘDZY TERAŹNIEJSZOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ TO PODSTAWOWY PROBLEM EKONOMICZNY. ZWYKLE
wyjazdu zagranicznego.
WARTO REZYGNOWAĆ Z BIEŻĄCYCH PRZYJEMNOŚCI DLA PRZYSZŁYCH ZNACZNIE WIĘKSZYCH.”
Pracuje pan na dwóch uczel
niach, prowadzi różne projekty,
Prof.dr hab. Maciej Bałtowski
bierze udział w pracach wielu ko
Urodził się 5 maja 1953 r. w Opocznie. Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku „or
misji - czy ma pan w ogóle czas
ganizacja i zarządzanie w przemyśle". Od 1980 r. doktor nauk ekonomicznych, habilitowany w
wolny?
1992 r. 15 marca 2002 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.
Zawsze w życiu coś się zaniedbu
Od 1977 do 2003 r. pracownik Politechniki Lubelskiej, w ostatnich latach Kierownik Katedry Or
ganizacji Przedsiębiorstwa PL. Od października 2003 r. Dyrektor Instytutu Ekonomii Wydziału
je. Ja mam taki wyrzut sumienia, że
Ekonomicznego UMCS. Wykładowca kilku lubelskich uczelni, m.in. WSPA.
za mało pracuję naukowo. Chciałbym
Od 1993 r. Przewodniczący Rady Programowej Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysło
napisać w życiu jeszcze przynajmniej
wych w Lublinie. Od 2001 r. Ekspert Komisji Skarbu Państwa. Członek, uczestnik i ekspert licz
dwie książki. Mam pewne pomysły i
nych komisji i projektów.
od paru lat nie mam na to czasu.
Specjalista ds. transformacji gospodarki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
Jak zapatruje się na to wszyst
prywatyzacji.
ko pańska żona?
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Miasto Boga
„City of God”
(Cidade de Deus);
Brazylia 2002; reżyseria: F. Meirelles,
K. Lund; scenariusz: B.Mantowani; na
stawie powieści P. Lins a; zdjęcia: C. Charlone; muzyka: E. Cortes, A. Pinto; sceno
grafia: T. Peak.

iasto Boga to dzielni
ca slumsów Rio de Ja
neiro, zupełnie odmienna
od kolorowych obrazków
brazylijskiego karnawału.
Bieda, brud i chaos to ce
chy tego miejsca, tu rządzi
prawo dżungli.
Film to obraz pokole
nia uwikłanego w dra
mat miejsca, w którym
przyszło im się wycho
wać i żyć. Aby cokolwiek
osiągnąć należy posłużyć
się przemocą i zbrodnią.
Śmierć za śmierć. Błęd
ne koło. Wojny narkoty
kowych gangów, skorum
powani policjanci, dzie
ci posuwające się do mor

M

du to sceny jakie ogląda
my. Przerażające i przygnę
biające.
Jednak
są
jednostki,
które usiłują coś zmienić,
poprawić swój los nie ła
miąc prawa. A nawet gdy
tego próbują nieudaje im
się, gdyż nie pozwala im na
to własne sumienie. Tak
czyni główny bohater - Buscape - dla którego fotogra
fia staje sie szansą uciecz
ki z tego miejsca.
Tą walkę jednostki z
ułomnością
otoczenia
i
brakiem perspektyw zna
my choć by z takich tytu
łów jak „Nienawiść” Mathieu Kassovitza czy „Tra-

inspotting” Dannego Boylea. Widzimy to codziennie
na polskich ulicach i osie
dlach. Nierzadko sami w
tym uczestniczymy.
Ten film to przeciwień
stwa. Piękna plaża Rio
kontrastuje z obskurny
mi ulicami przedmieścia.
Oglądamy ludzką niena
wiść zastanawiając się nad
jej przyczyną ,a w innym
fragmencie filmu zachwy
camy sie młodzieńczą mi
łością bohaterów. W ciszy
z przerażeniem śledzimy
brutalne sceny przemocy,
by po chwili wybuchnąć
śmiechem widząc komicz
ne perypetie głównego bo

hatera. Życie i triumf kon
tra śmierć i porażka.
Historia ta wydarzyła się
naprawdę. Wiele ujęć fil
mu kręconych z ręki nadaje realności, przyblizjąc
oglądane sceny do repor
tażu, wzmagając przy tym
autentyczność
śledzionej
histori.
O tym, że obraz będzie
się podobał niech świadczy
fakt, iż zdobył on nagrodę
publiczności na Festiwalu
Filmów Latynoamerykań
skich w Warszawie oraz
„Lecie Filmów” w Kazi
mierzu Dolnym nad Wisłą.
Premiera 9 stycznia 2004
roku.
K.J.

GRA

TRUCK DISMOUNT
ą symulacje lotnicze i samocho
dowe, symulacje życia miasta
(jak Sim City), symulacje życia ro
dzinnego (The Sims) i wiele innych.
Kto słyszał o symulatorze spy
chania człowieka ze schodów? Otóż
taka gra istnieje, co więcej autor tej
gry wydał również symulator zde
rzenia człowieka z ciężarówką.
Piszę tu o grach Stairs Dismount
oraz Truck Dismount. Udostępnio
ne są one za darmo, na stronie http:
//jet.ro/dismount/.
Grafika w obu grach nie jest naj
wyższych lotów - ot, zwykła wek
torowa grafika 3D. Brakuje nawet
tekstur. Z dźwiękiem podobnie - nie
ma czym się zachwycać. Nie o to tu
wszak chodzi.
Celem obu gier jest zdobycie jak
największej ilości punktów. Punkty
przyznawane są za obrażenia, któ
rych doznaje „manekin”. W zależno
ści od gry są to punkty za obraże
nia powstałe wskutek zepchnięcia
ze schodów (Stairs Dismount) lub

S

zderzenia z ciężarówką (Truck Di
smount).
W grze Stairs Dismount możemy
ustawić, w którą część ciała ma być
pchnięty manekin, z jaką siłą i pod
jakim kątem. W Truck Dismount
wybieramy
szybkość
ciężarówki,
pozycję manekina (w szoferce, na
dachu, przed ciężarówką, itp.), licz
bę wyskoczni (maksymalnie dwie)
oraz ich rozmieszczenie rta polu
gry. Gdy wszystko jest już ustawio
ne naciskamy spację (lub klikamy
na „Dismount”) i patrzymy jak na
sze ustawienia wpływają na los ma
nekina... Przeważnie nie jest on do
pozazdroszczenia. Zachowanie ma
nekina (a jest ono dość realistycz
ne) można obserwować za pomocą
wielu kamer.
Gdy zostanie osiągnięty odpowied
ni wynik punktowy mamy możliwość
wypisania się do Top Scores, a nawet
porównania własnego wyniku z wy
nikami innych graczy z całego świa
ta. Można także zobaczyć powtórkę
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najlepszych upadków (lub wypad
ków).
Nie są to na pewmo gry dla przed
szkolaka (ze względu na wątpliwy
przekaz edukacyjny), ale dla znudzo
nego najnowszymi super-produkcjami gracza są to pozycje godne uwa
gi (choćby ze względu na swoją nie
typowość) .
Gdybym miał ocenić te gry w ska
li od 1 do 10, to za grafikę i muzykę
nie przyznaję więcej niż 3, za to tzw.
„miodność” gry stoi na naprawdę wy
sokim poziomie (9 a nawet 10).
GooRAL

recenzje
KSIA2KA

Jacek
Piekara:
„Sługa Boży”

zy wyobrażasz sobie świat, w
którym Chrystus zszedł z krzy
ża i objął władzę nad ludzkością?
Świat pełen prześladowań, stosów
i nienawiści, w którym Święta In
kwizycja czuwa nad czystością two
ich czynów i myśli. Nie? Powinie
neś więc szybko sięgnąć po najnow
szą książkę Jacka Piekary - „Sługa
Boży”!
„Sługa” to zbiór pięciu opowiadań
traktujących o przygodach młodego
inkwizytora Mordimera Madderina i
jego swawolnej kompanii zdegenerowanych morderców. Z pewnością nie
jest to literatura dla każdego. Piekara
otwiera przed nami mroczny świat,
pełen strachu i przemocy, w którym
bezkarni inkwizytorzy często skazu
ją na śmierć niewinnych. Chciwość,
nienawiść, zwierzęca chuć i małost
kowość sprawiają, że szlachetne ide
ały giną gdzieś, a działaniami ludzki
mi kieruje prywata.
Główny bohater jest słabym czło
wiekiem niebezpiecznie balansują
cym pomiędzy zachciankami a obo
wiązkiem. Autorowi udało się stwo
rzyć naprawdę głęboką i rozbudowa
ną postać, do której na zmianę czu
je się sympatię i obrzydzenie. Mordimer całą swoją osobą krzyczy do
nas: „Jestem tylko człowiekiem! Ma
łym i samolubnym!”. I za to go lu
bimy. Nie jest on wyidealizowanym
herosem, jakiego znamy z tak wie
lu książek fantasy. Jest po prostu
sobą. Tak jak my wszyscy.
Czytając kolejne opowiadania wi
dzimy coraz bardziej, jak władza de
prawuje jednostki. Zaczynamy do
strzegać zgniliznę ukrytą za maska
mi szlachetności i poświęcenia. In
kwizycja jest więc tylko symbolem
bezkarności władzy, jakim posłu
żył się autor krytykując otaczającą
nas rzeczywistość. „Sługa Boży” jest
próbą otworzenia nam oczu na zło
wokół nas. Jest odpowiedzią Pieka
ry na coraz większą nietolerancję i
nienawiść Polaków do wszystkie
go, co odmienne. Jedno jest pew
ne. Jest to książka wobec której nie
można przejść obojętnie. TCH

C

PŁYTA

Queen - „Save me” z płyty „The Gamo”
„Save Me” to jeden
z najbardziej znanych
kawałków legendarnej
brytyjskiej grupy Queen. Pierwszy raz po
jawił się na płycie „The
Gamę” z 1980 roku.
„Save Me” opowiada
nam historię chłopa
ka, którego dziewczy

na oszukiwała przez
lata, nie licząc się z
jego
uczuciami.
On
jednak nie potrafi o
niej zapomnieć i nadal
ją kocha. Dlaczego wy
brałem właśnie ten ka
wałek? Chcę wam po
prostu pokazać, jak
pięknie można opo

wiadać o miłości. Oso
biście uważam, że dzi
siejsza muzyka tego
nie potrafi. Moja rada
jest prosta, słuchaj
cie dobrej muzyki. Pa
miętajcie: jeden klej
not wart jest więcej niż
garść błota. (TCH)

Saue Me
Words.and musie by Brian May

Ocal mnie
Słowa i muzyka: Brian May

It started off so well
They said we madę a perfect pair
I clothed myself in your glory and
your loue
How I loued you
How I cried...
The years of care and loyalty
Were nothing but a sham it seems
The years belie we liued a lie
I loue you till I die
Saue me saue me saue me
I can’t face this life alone
Saue me saue me saue me...
Fm naked and Fm far from home

Wszystko zaczęło się tak dobrze,
Mówiono, że tworzymy doskona
łą parę
Okryłem się twym ciepłem i mi
łością
Tak bardzo cię kochałem,
Tak płakałem...
Lata troski i lojalności,
Wygląda na to że, były tylko po
zorem
Cały czas oszukiwałaś mnie, a
jednak
Nigdy nie przestanę cię kochać.
Ocal mnie, ocal mnie, ocal mnie
Bez ciebie nie mam po co żyć
Ocal mnie, ocal mnie, ocal mnie...
Jestem nagi i nie znaczę już nic

The siatę will soon be clean
FU erase the memories
To start again with somebody
new
IVas it all wasted
AU that loue?...
I hang my head and I aduertise
A soulfor sale or rent
I haue no heart Fm cold inside
I haue no real intent
Saue me saue me saue me
I can’t face this life alone
Saue me saue me saue me...
Fm naked and Fm far from home
Each night I ery I still belieue the
lie
I loue you till I die
Saue me saue me saue me
Don’t let me face my life alone
Saue me saue me ooh...
Fm naked and Fm far from home

QUEEN
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Tablica wspomnień niedługo bę
dzie czysta,
Wymażę wszystko z niej,
By zacząć znów od nowa z kimś
zupełnie innym
Czy wszystko już stracone,
Cała nasza miłość?....
Spuszczam głowę i ogłaszam, że
Duszę na sprzedaż lub do wyna
jęcia dam
Nie mam już serca, jestem zimny
jak lód
Me życie straciło sens.
Ocal mnie, ocal mnie, ocal mnie
Bez ciebie nie mam po co żyć
Ocal mnie, ocal mnie, ocal mnie...
Jestem nagi i nie znaczę już nic
Każdej nocy płaczę i nie chcę
uwierzyć, że to koniec.
Nigdy nie przestanę cię kochać.
Ocal mnie, ocal mnie, ocal mnie
Bez ciebie nie mam po co żyć
Ocal mnie, ocal mnie, ocal mnie...
Jestem nagi i nie znaczę już nic

wyspa

cooltura
Kiedy ostatnio byłeś
w kinie? Jaki to był film?
Czy w ciągu ostatnich lat
odwiedziłeś jakikolwiek
teatr? Czy wiesz jaka sztuka
jest hitem tegorocznego
sezonu teatralnego? Czy
widziałeś jakikolwiek film
nagrodzony na ostatnim
FPFF w Gdyni? Czy w ogóle
wiesz co znaczy ten skrót?...

A może by
tak sio trochę
„odchamić”?

Anna Wojciechowka
Rozrywka
to
wspaniała
rzecz
- tylko czasem boli. Ale uszy do
góry droga młodzieży, każdego dnia
wstaje słońce. Najpierw nam wma
wiają, że liceum jest najpiękniej
szym okresem, ale to nie do końca
prawda. Wymagania rosną z każ
dym dniem i bez przerwy ktoś de
cyduje za nas. Nawet jeśli chodzi o
czas wolny. Mówią gdzie i jak trze
ba się bawić. Organizują szkolne
potańcówki i ciągną do teatru, za
wsze wszystko pod szczególnym
nadzorem.
A jako, że zakazane jabłko sma
kuje najlepiej, to wizyta w kinie albo
teatrze w liceum przeradzała się w
małe „chlanko” (jak mawia nasz
wykładowca od logopedii medial
nej). Szkoda tylko, że potem rodziła
się „stypka”... A teraz tylko wszyscy
się dziwią - dlaczego młodzież omija
miejsca kojarzące się z jakkolwiek
pojętą kulturą wyższą z daleka? A
jak wielu z naszych rodziców zabie
rało nas w dzieciństwie na spekta
kle? Czy rodzice dawali nam pie
niądze na książki? I nie chodzi tu o
podręczniki....
A propos - po liceum przycho
dzi czas na studia. Tu się dopie
ro zaczyna! Studia są najwspanial
szym okresem w życiu - powtarzają
ci, którzy go przeżyli. Wbrew wszel
kim pozorom, nie mają oni na my
śli zajmujących ćwiczeń, czy fascy
nujących wykładów. Chodzi przede
wszystkim o czas niezorganizowany, o sposób i rodzaj spędzania go.
Uczelnia jest idealnym miejscem,
aby poznać masę ludzi, zderzyć się
z różnymi poglądami i zacząć funk
cjonować niezależnie. Ale oprócz
nauki oraz możliwości poznania ko
goś nowego, niewiele może nam za
oferować. Nawiązanie nowych zna
jomości jest więc tylko połową suk
cesu. Trzeba jeszcze znaleźć kilka
wolnych chwil i zdecydować się co

BILBORDY PĘCZNIEJĄ Z GODZINY NA GODZINĘ. SZKODA TYLKO, ŹE TAK TRUDNO DOSZUKAĆ SIĘ NA NICH
CZEGOŚ NAPRAWDĘ WARTOŚCIOWEGO.

z nimi zrobić. Jak i gdzie je wyko
rzystać.
Tu pierwsze na myśl przychodzą
bary, puby i dyskoteki, które w piąt
kowe i sobotnie wieczory przeżywają
prawdziwe oblężenie. Są one dosko
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nałym miejscem dla zwolenników za
sady: „im ciaśniej, tym przyjemniej”.
Natomiast tym, którzy nie lubią tłu
mów i przepełnienia, zawsze pozostaje perspektywa zamknięcia się za
drzwiami akademickiego pokoju.

cooltura
Dla indywidualistów, spragnio
nych spokoju - wręcz leniwych
- idealnym miejscem wydaje się
być kino. Wszystko w dobrej ja
kości. Duży ekran, wygodny fote
lik, dźwięk dolby surround. Usiąść
można nie tylko w dowolnie wybra
nym miejscu, ale i pozycji. Pod wa
runkiem, że nie jest to premiera
„Matrix Rewolucje” czy jakiejś innej
„super” produkcji.
Czy wiecie, drodzy młodzi Czytel
nicy, jaka grupa społeczna stawia
się co roku w przytłaczającej więk
szości na festiwalu filmowym w Ka
zimierzu Dolnym n. Wisłą? - Mło
dzież. Czy wiecie, dlaczego tegorocz
ny Festiwal Polskich Filmów Fabu
larnych w Gdyni wygrała „Warsza
wa”, tworzona przez „młodych”, z
myślą o „młodych”? - Bo pojawi
ła się iskierka nadziei, że młodzi
przejrzeli na oczy! Że przejadły się
już kiczowate polskie komedie w
stylu „Dnia Świra” i wszystkie ame
rykańskie „kaszany”. O tym mówią
wszyscy - młodzież powoli zaczyna
interesować kino ambitniejsze. A
jeśli jednak nie kino?
Jako alternatywę zawsze warto
zaproponować teatr. Tu z wolnym
miejscem, czy też przepełnieniem
problemu być nie powinno. Nawet
w przypadku jakiejkolwiek premie
ry. Podczas premiery studenckiej
głośnego spektaklu „Calligula”, te
atr im. J. Osterwy odwiedziło za
ledwie kilkadziesiąt osób. Wśród
nich znalazła się jedynie garstka
studentów. Znaczna ich część bo
wiem, korzystając z możliwości wy
boru rozrywki, przekreśla scenę na
rzecz ekranu. Dlaczego? - No bo
czy pójście na „Carmen” w ogóle

może być trendy? Jasne, że nie!
W porządku. Młodzież jest nie
chętna. A co robią teatry, żeby to
zmienić? - Nic! O tym, jak wygląda
zachęcanie do chodzenia na sztuki
teatralne niech świadczą reklamy
uliczne. Patrz - fotografia obok.
A co poza tym? Większość mło
dych ludzi wskazuje na brak środ
ków finansowych lub czasu, a co
odważniejsi - chęci, by spędzać
wolne chwile w teatrze. (Co do
środków finansowych, to ceny bile
tów niektórych sztuk są porówny
walne dd cen seansów kinowych).
Mimo to znaczna część młodzie
ży wybiera kino. Co wydaje się być
ciekawym zjawiskiem - nie wiedząc
nawet dlaczego. Pytani o nie nie
potrafią wymyśleć konkretnej odpoweidzi. Po głębokim namyśle są
jednak w stanie stwierdzić, że ma
gia kina wciąż działa, że to właśnie
kino
gwarantuje
niezapomnia
ne przeżycia dzięki efektom spe
cjalnym i wartkiej akcji. Tu wspo
mniany „Matrix. Rewolucje” odno
si prawdziwe sukcesy. Pomimo, że
druga część tego filmu nie została
zbyt dobrze przyjęta, część trzecia
wielkiej sagi cieszy się znaczną po
pularnością.
Co jeszcze może być powodem
triumfalnego
zwycięstwa
kina?
Nie można powiedzieć tego, że te
atr nie dostarcza przeżyć. Nie stro
ni on przecież od akcji czy efektów
specjalnych. Ale co takiego ekran
ma, czego scenie brakuje? - Rekla
mę! Brakuje odpowiedniego przy
ciągania ludzi do teatrów. A czy
jakbym powiedziała, że „Carmen”,
wystawiana obecnie w Teatrze Mu
zycznym w Lublinie, to wydarze

nie na skalę krajową - pomogło
by? Dalej. „Carmen” - jedno z naj
ważniejszych dzieł w historii świa
towej sceny, wystawiana jest w Lu
blinie po raz pierwszy! Czy po kil
ku takich sugestiach nie znalazło
by się nieco więcej chętnych do od
wiedzenia teatru? Ale skąd mło
dzież ma się tego dowiadywać...
Błędne koło.
Regionalne radio i telewizja bar
dzo rzadko angażują się w pro
mowanie sztuk, stawiają przede
wszystkim na dyskoteki i seanse ki
nowe. Nie często bowiem bilet do te
atru jest główną wygraną w jakimś
konkursie. Co do samej publiczno
ści natomiast - cóż. Teatry świecą
pustkami. Nie znaczy to jednak, że
wcale nie są odwiedzane. Mają swo
ich miłośników - aczkolwiek nie
wielu. Są to przede wszystkim lu
dzie spokojni, opanowani i rozważ
ni. Ludzie, zakochani w scenie, dla
których sztuka jest niemal pasją.
Dyskoteki, puby i kina natomiast,
stratą czasu.
Największą
część
publiczności,
stanowią zorganizowane grupy mło
dzieży, której nie pozostawia się wy
boru. Są to gimnazjaliści i licealiści,
zaliczający teatr do jednego z przy
krych obowiązków szkolnych. Dla
większości z nich teatr to nie tylko
strata czasu, ale i pieniędzy.
A co do studentów - tych ciężko
spotkać nawet w poczekalni teatru.
Wybierają go tylko okazyjnie. I to
wcale nie z zamiłowania, ale z po
czucia nieprzymuszonego obowiąz
ku. Bo jak wspomina jedna ze stu
dentek: „Od czasu do czasu war
to pójść do teatru, chociażby po to
żeby się trochę odchamić!”.

PUSTO WSZĘDZIE, GŁUCHO WSZĘDZIE... MŁODZIEŻ W TAETRZE? TAK. ALE TYLKO W RAMACH WYCIECZKI.
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imprezuwnia
.HULAJ DUSZA. HEJŻE HULA"

STUDENT SIE BAWI...
Student jak każda istota społeczna potrzebuje
rozrywki. Sposobu na wyładowanie stresu
nagromadzonego podczas ciężkiego tygodnia
nauki. Jedną z podstawowych i najprostszych
metod jest hulaszcza zabawa na imprezie.

Tomasz Jędryszek
Zacznijmy od rzeczy ba
nalnej - od zdefiniowania
pojęcia imprezy. Przez ba
langę rozumiemy szeroko
pojmowane spotkanie to
warzyskie, połączone zwy
kle z degustacją napo
jów poprawiających na
strój, słuchaniem muzyki
i tańcem. Celem jest roz
ładowanie stresu, nawią
zanie nowych kontaktów
towarzyskich, ale przede
wszystkim dobra zabawa.
„Igraszki”
opatentowa
li już starożytni. Źródła
historyczne donoszą, że
najlepsze w Starożytności
urządzał Dionizos. Polska
nie pozostawała w tyle i
pominąwszy „ciemne Śre
dniowiecze”, nasi roda
cy również szukali pocie
szenia w zabawach. Wy
chodziło im to zresztą cał
kiem dobrze. Imprezowanie towarzyszyło ludziom
przez wieki i tak dotrwało
do czasów współczesnych,
gdzie do perfekcji dopro
wadzili je ludzie młodzi, a
szczególnie studenci.
Ten się bawi! O tym wie
każdy. Wyraźne nasilenie
„wariowania” przypada na
drugą połowę lutego oraz
czerwca - tuż po zakoń
czeniu tego, co każdy żak
ubóstwia, czyli sesji (bllleee). Wówczas to, brać aka
demicka wypływa z dum
nych budynków uczelni i
lokuje się we wszelkiego
rodzaju barach, dyskote
kach i innych miejscach.
Jedni topią smutki po eg
zaminacyjnych
niepowo
dzeniach,
drudzy
(tych
jest znacznie więcej) świę

tują kolejną zwycięską bi
twę.
Sposób, w jaki się ba
wimy, jest ściśle związa
ny z naszą osobowością,
z upodobaniami. Gusta
są różne, imprezy także.
Ostatnimi czasy najbar
dziej popularnym sposo
bem są dyskoteki. Lubel
skie środowisko oferuje
szeroką gamę takowych
lokali. Nie sposób napi
sać o wszystkich, wspo
mnę więc o trzech najczę
ściej odwiedzanych. Naj
popularniejszym i najbar
dziej znanym jest miesz
czący się na ul. Skłodow
skiej klub muzyczny MC.
Oferuje trzy sale, niezbyt
duże, ale z miejscem dla
każdego.
Muzyka,
któ
rą możemy tam usłyszeć,
określana
jest
mianem
dyskotekowej. Bawić się
będziemy przy techno, house czy też disco. Za wej
ściówkę zapłacimy około
10 zł. Ale jeśli okażemy le
gitymację studencką i tra
fimy na odpowiedni dzień,
możemy wejść za dar
mo. Lokal ten jest ogólnie
przyjemnym
miejscem,
ma jednak jeden poważny
mankament - zwykle jest
zatłoczony!!!
Nieopodal MC mieści się
druga z bardziej znanych
dyskotek - Megido. Moż
na tam potańczyć, pograć
w bilard, pośpiewać karaoke. Ceny są przystępne.
Trzecim bardzo popular
nym lokalem jest Graffiti
rezydującym przy ul. Pił
sudskiego. To niewątpli
wie najbardziej elastyczny
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klub. Usłyszymy tu muzy
kę hip-hopową, dyskote
kową, a także dobry rock.
Ceny również zanadto nie
uszczuplą budżetu.
Chodźmy dalej! Kolej
na popularna rozrywka to
koncerty. Pod tym wzglę
dem Lublin również nie pozostaje w tyle. Każdy może
znaleźć coś dla siebie. W
ostatnich tygodniach mo
gliśmy pokrzyczeć z grupą
„Cool Kids Of Death”, po
słuchać Kayah i Kasi Ko
walskiej, czy też oddać się
poetyckiemu śpiewaniu ra
zem z Grzegorzem Tumauem. Ceny biletu sięgały od
10 do 40 zł. Z racji przyna
leżności do braci studenc
kiej możemy dostać zniżkę.
Imprezy artystyczne budzą
ogromne emocje. Błyski
świateł, otaczający tłum,
dźwięki muzyki połączone
z bezpośrednim obcowa
niem z artystą tworzą mie
szankę wręcz wybuchową.
Może dlatego młodzi tak
chętnie uczestniczą w tego
rodzaju przedsięwzięciach.
Następnym
sposo
bem na dobrą zabawę
są prywatki. To niewąt

pliwie najtańsza meto
da. Wystarczy sprzęt gra
jący, kilka osób i oczy
wiście „wolna chata”. W
domu bawimy się wedle
naszych upodobań. Nikt
nie narzuca nam rodza
ju
muzyki.
Wybieramy
to, co lubimy najbardziej.
Znajome twarze, przyja
zna
atmosfera...
Czego
chcieć więcej od życia?
Takowe
imprezy
mają
jednak poważny manka
ment: problemy z sąsia
dami! Oni to zamiast od
dać się codziennym obo
wiązkom,
zastanawiają
się tylko, jak uprzykrzyć
życie „biednym” studen
tom (cóż my takiego ro
bimy? - tylko się bawi
my...). Awantury lub po
suwanie się do środków
bardziej
drastycznych
(na
przykład
wzywanie
policji) to standard. Ba
langa
umiera
wówczas
śmiercią naturalną. Poja
wia się niezbyt miły pan
(lub kilku panów) w nie
bieskim uniformie i wle
pia nam mandat za za
kłócanie
ciszy
nocnej.
Ten mały świstek z reguły

opiewa na sumę ok. 100
zł. Zdarzają się jednak i
wyższe. Możemy okazać
się sprytniejsi od „smer
fa” i po prostu nie wpu
ścić go do domu. Koniec
takiego działania jednak
nie będzie różowy. Za kil
ka dni dostaniemy telegram z nakazem stawie
nia się na przesłuchanie.
Wynik? 300 - 400 zł. kary
lub/i skierowanie do Ko
legium do spraw wykro
czeń. Na szczęście impre
zy domowe tylko spora
dycznie kończą się w ten
niemiły sposób. Zwykle
bawimy się świetnie do
samego rana.
Bardzo podobne są parties w akademikach. Sza
lejemy w ciasnym, acz
kolwiek
sympatycznym
pokoju.
Sąsiadów,
ale
również policjanta zastę
puje nam tu zwykle bar
dzo niemiła pani/ pan
portier. Nie brakuje jed
nak amatorów tego ro
dzaju rozrywki.
Kończąc należy jeszcze
wspomnieć o jednym bar
dzo specyficznym rodzaju
imprezowania. Mam tu

na myśli przesiadywanie
w barach. Tam udajemy
się zwykle wtedy, gdy nie
mamy
perspektywy
na
inną zabawę. Są to zwy
kle bardzo spokojne wie
czory. Siedzimy wówczas
w miłym, ciepłym miej
scu, słuchamy muzyki i
popijając wszelakie napo
je poprawiające nastrój,
oddajemy się ożywionym
dyskusjom.
Reasumując:
impreza
jest bardzo pożytecznym
wynalazkiem. Działa nie
zwykle relaksująco. Pod
czas zabawiania się zni
kają wszelkie podziały.
Ludzie różnych subkul
tur, mający różne poglą
dy i przekonania, w myśl
zasady carpe diem, dzia
łają wspólnie. Znika nie
chęć do innych. Wytwa
rza się niezwykle przy
jemna atmosfera.
Pamiętajmy
jednak
wszystko co piękne kie
dyś się kończy. A na do
datek rano może zastać
nas kac -zjawisko nie
zbyt łubiane. Ale to już
temat na zupełnie inny
wywód...

wyspę

złap patera

Z nóżki na nóżkę
a przebiegniesz te dróżkę
Wiosna. Jeden z dużych,
ogólnopolskich maratonów.
Setki biegaczy. Wśród nich
Ty! Stalowa kondycja,
mocne nogi i energia, która
w nich spoczywa. Wysiłek,
bieg i dziesiątki kibiców
na trasie. Meta i radość z
ukończonego biegu. To nie
sen. To cel, który możesz
zrealizować!
Start
To nie jest niemożliwe, trzeba tylko
zacząć biegać. Straszne? Ależ skąd.
Negatywne wyobrażenie o bieganiu
wywodzi się z doświadczeń jakich
większość osób doznaje na lekcjach
wychowania fizycznego w szkole
podstawowej czy średniej. Należa
ło wówczas bez żadnego przygoto
wania pokonać dystans 1000 m, bo
tego wymagał program zajęć w roku
szkolnym. Skutki takiego postępo
wania są opłakane. Zadyszka, za
wroty głowy a nawet wymioty, będą
ce następstwem niedotlenienia mó
zgu. Bóle mięśni następnego dnia to
także efekt tej musztry na rozkaz. Te
argumenty zniechęcają, ale to błę
dy przeszłości, które niestety są po
wielane. Teraz zacznij wszystko od
nowa i odkryj zalety jakie daje ta for
ma spędzania wolnego czasu.

Uprawiając jogging - rekreacyj
ną formę biegania wzmacniasz ser
ce, płuca i system odpornościowy or
ganizmu. Znacząco poprawiasz funk
cjonowanie układu krążenia i odde
chowego, przez co sport ten jest za
lecany osobom mającym problemy z
nadciśnieniem czy miażdżycą. Tre
ning biegowy sprawia, że dłużej za
chowasz młodość spowalniając na
turalne procesy starzenia. Kilkudziesięcio minutowa przebieżka, połączo
na z obcowaniem z naturą (np. gdy
biegasz po lesie) skutecznie rozłado
wuje stres jaki gromadzi się w organi
zmie człowieka.
Coraz częściej słyszy się o choro
bie cywilizacyjnej jaką stała się oty

B0 PRZECIEŻ CHIPSY SĄ „ZDROWE"
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łość. Przyczyny tej dolegliwości wiążą się ze sposobem życia jaki pro
wadzimy, wymuszonym współcze
sną cywilizacją. Poprzez ruch i od
powiednią dietę masz szansę się jej
ustrzec. Bieganie pomoże ci zrzucić
zbędne kilogramy. Uzyskasz zdrową
i szczupłą sylwetkę. Pozbędziesz się
kompleksów przechadzając się w lecie po plaży.
Jogging jak też regularne upra
wianie innych sportów pozytyw
nie wpływa na psychikę poprawia
jąc cechy wolicjonalne. Wzmacniasz
poczucie własnej wartości i pew
ność siebie. Poprzez regularne tre
ningi nauczysz się samodyscypliny
i punktualności. W końcu, co jest
chyba
najtrudniejsze,
zwalczysz
własne lenistwo. Ma to kluczowe
znaczenie, zwłaszcza w okresie je
sienno-zimowym. Wygrzewając się
w chłodny wieczór przed telewizo
rem, będziesz staczał prawdziwy bój
mobilizując się do przebieżki. Jog
ging przy piętnastu stopniach mro
zu można nazwać sportem ekstre
malnym. Gdy skończysz, nagrodą
będzie ogromna satysfakcja.
Owacje kibiców
Na początku, gdy zaczniesz bie
gać, wzbudzisz zainteresowanie i
zdziwienie u innych osób. Później
pojawią się złośliwe komentarze i
uwagi. Niektórzy, widząc jak bie
gasz, nie będą mogli pogodzić się
z własnym lenistwem. Zaczyna ro
snąć w nich zazdrość i frustracja.
Ich zdaniem lepiej jest trwać w bez
czynności, opijać się i zajadać sma
żonymi
kartoflami.
Bo
przecież
chipsy są „zdrowe”?! Takie zacho
wania
charakteryzują
doskonale
część polskiego społeczeństwa, kry
tykującą wszelkie objawy aktywno
ści społecznej. Sami nie robią nic by
wprowadzić jakieś pozytywne zmia
ny w życiu. Sport tak, ale w telewi
zji. Nie przejmuj się tym! A prze
cież polska lekkoatletyka, może się
poszczycić takimi nazwiskami jak
Chromik, Krzyszkowiak, Zimny czy
Szewińska. Stanowią oni wzór, za-

złap patera
Publikacje i witryny internetowe poświę
cone bieganiu:
► Amby Burfoot - .Praktyczny poradnik dla
biegaczy"
► Dwumiesięcznik „Jogging"
► www.Bieganie.pl
► www.Bieganie.com
► www.Maratonypolskie.pl
► www.Biegajznami.pl
► www.Runnersworld.com
Największe imprezy biegowe
w Polsce:
► Maraton Warszawski
► Cracovia Maraton
► Poznań Maraton
► Maraton Wrocławski
► Maraton Dębno
► Lębork Maraton
► Złote Schody Poltegoru
► Zamojska „Setka"
Meta

TRENING CZYNI MISTRZA. NA DOBRY POCZĄTEK ZASADA „3X30”, CZYLI TRZY RAZY W TYGODNIU

Zaczynając przygodę z joggingiem potrzebny ci będzie zapał i do
bre chęci. Później przydadzą się do
bre buty biegowe. Stopa to 26 kostek,
214 wiązadeł i 38 ścięgien - delikat
ny mechanizm. Musisz o nią dbać.
Aby nie popełnić błędów z przeszło
ści najlepiej zacząć od marszobiegów.
Naprzemienne, kilkuminutowe mar
sze i trucht. Z czasem przechodzisz
do samego truchtu, a w przyszłości
do biegu. Jeżeli zależy Ci na utrzyma
niu dobrej formy i sylwetki zastosuj
zasadę 3x30. Biegasz trzy razy w ty
godniu po trzydzieści minut. Aby nie
dopadła Cię zadyszka i zbytnie prze
męczenie utrzymuj spokojne tempo.
Najlepiej takie, podczas którego bę
dziesz mógł prowadzić rozmowę. W
tym celu warto znaleźć kompana. Po
może Ci on również poczuć się bez
pieczniej, zwłaszcza gdy jogging odby
wasz wieczorem. Biegaj z pustym żo
łądkiem. Ustrzeżesz się w ten sposób
przykrych dolegliwości. Pij dużo pły
nów, najlepiej wodę lub napoje izotoniczne i nie zapomnij o rozgrzewce.

PO 30 MINUT.

Podium
chętę i świetną promocje sportów
biegowych. Warto ich skosztować,
choćby rekreacyjnie.
Na całym świecie biegają tysią
ce osób. W krajach wysoko rozwi
niętych jogging stał się modą. Tam
w maratonach bierze udział kilka
dziesiąt tysięcy biegaczy, u nas w
największych imprezach tego typu
około półtora tysiąca. Choć anali
zując frekwencję na ostatnim ma
ratonie poznańskim, można stwier
dzić że liczba ta wzrasta (wystarto

wało 2038 osób na 1500 przygoto
wanych numerów startowych), co
jest niemałym zaskoczeniem biorąc pod uwagę polskie realia. Bie
gają wszyscy - od studentów i po
lityków, po osoby bezdomne. Wy
konawcy wszelkich zawodów. To
także doskonała okazja do zawar
cia nowych i ciekawych znajomo
ści. Pokonując królewski dystans
42 195 m, można poznać faktycz
ny stan swojej kondycji i możliwo
ści organizmu.

Bieganie to jeden z najprostszych
i najtańszych sportów dający w za
mian nieporównywalnie więcej ko
rzyści. Wiedzą o tym sportowcy, dla
tego jest on elementem treningowym
niemal każdej dyscypliny sportowej.
Niezbędną podstawą.
Gdy biegniesz twój umysł osiąga
inny, lepszy rodzaj świadomości. My
śli są bardziej wyraziste i klarowne.
Życzę Ci abyś tego doświadczył!
Krzysztof Jabłoński

wyspa

oko w oko: ideały młodych ludzi

filozofia przypadku

deały rodzą się ze spotkań i lek
tur. Tak myślę. Jeśli młodzi ide
ałów nie mają, to dlatego, że brakuje
im ważnych spotkań i ważnych lek
tur. A za ten brak młodzieży obwiniać
nie sposób.
Jeśli wcześniejsze pokolenia stu
denckie miały jakieś ideały, zawdzię
czały je starszym, ludziom, których
uznały za swoich mistrzów. Piszę to
w tiybie warunkowym: jeśli. Bo wcale
nie jestem pewien, że dawniej ideały
były w młodych pokoleniach czymś
po wszec hnym.
W 1981 roku, kiedy kończyłem
studia, Krzysztof Kieślowski realizo
wał „Przypadek”. Z przyczyn politycz
nych premiera filmu odbyła się do
piero sześć lat później. Ten wspania
ły, niepokojący i kontrowersyjny film
- głównie jeśli idzie o przedstawianą
w nim koncepcję ludzkiego losu - zro
bił na mnie wielkie wrażenie. I do dziś
należy do moich ulubionych.
„Przypadek” opowiada trzy warian
ty jednego życia. Oczywiście, spełnić
się może tylko jeden. Który? Zależy to
od finału drobnego incydentu na sta
cji kolejowej.
O życiu studenta, granego przez
Bogusława Lindę nie decydują jego w
pełni świadome wybory, zgodne lub
niezgodne z wyznawanymi ideałami.
Jego los zależy od tego, czy zdąży, czy
spóźni się na pociąg. To określi, z ja
kimi ideałami się spotka.
Taka koncepcja przypadkowości

I

jest wprawdzie mało pedagogiczna,
zdejmuje z człowieka część odpowie
dzialności, jest w pewnym stopniu fatalistyczna, ale bardzo mi bliska. Są
dzę, że wiele moich ważnych wybo
rów życiowych zależało od przypad
ku: kogo w odpowiednim (albo nie
odpowiednim) momencie spotkałem
(albo nie spotkałem). Z tych spotkań
rodziły się moje ideały.
Lata spędzone w redakcyjnym newsroomie gazety codziennej uwolniły
mnie, jak dotychczas skutecznie, od
pokus uogólnień. Myślę, że tak jak w
„Przypadku”, ideały młodych ludzi w
decydującym stopniu kształtuje przy
padek: w jakiej rodzinie się urodzi
li, na jakiego trafili księdza w para
fii, nauczyciela w szkole, profesora
na uczelni, gdzie studiują, co prze
czytają.
Niektórzy oburzają się, że młodzi
ludzie gamą się do „Big Brothera”, że
dziewczyny marzą o sesji dla „Play
boya”, że studenci nie wyróżniają się
kulturą osobistą na tle swoich rówie
śników. Ja się nie oburzam, choć ta
kie programy i pisma nie spełniają
minimalnych standardów. Jednak z
udziału w głupawych programach nie
można wyciągać pochopnych wnio
sków. Dzisiejsi 40-latkowie po prostu
mnie mieli kiedyś możliwości tego ro
dzaju kompromitacji.
Prymitywnych studentów jest rze
czywiście więcej, niż kiedyś. Bo jest
ich w ogóle kilkakrotnie więcej niż
10 lat temu, już nie są elitą, a studia
zwykle już nie są intelektualną przy
godą tylko życiową koniecznością. I
nie jest to winą młodych.
Nie chciałbym, żeby redakcja „Wy
spy” uznała ten tekst za próbę unik
nięcia odpowiedzi na pytanie: Jakie
(według mnie) są ideały młodzieży, a
szczególnie studentów? Tak pytanie
sformułował Miłosz Bednarczyk, re
daktor naczelny.
Odpowiem więc wprost: ^przewa
żającej części młodzi nie mają żad
nych ideałów. Dotyczy to na równi
studentów i nie-studentów. Ciekaw
sza jest, jak myślę, odpowiedź na py
tanie: dlaczego tak jest? Bo młodzi
mają minimalne szanse na szczęśliwy

Jan Pleszczyński
Urodzony w 1958r. w Lublinie. Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Doktor nauk
humanistycznych z zakresu filozofii na KUL; adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej UMCS w Lublinie. Wykładowca WSPA; były dziennikarz lubelskiego oddziału Gaze
ty Wyborczej (1990 - 2003), publikował także w Rzeczpospolitej, Tygodniku Powszechnym, Ty
godniku Solidarność.
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traf spotkania kogoś, kto da im im
puls dążenia ku jakimś ideałom. Kil
kanaście lat temu prawie każdy mło
dy człowiek wskazałby bez problemu
liczne autorytety, dziesiątki nazwisk:
Jan Paweł II, Kołakowski, Giedroyc,
Tischner, Herbert, Turowicz, wie
lu ludzi z opozycji demokratycznej,
wielu uczonych. Jakoś tak się dzie
je, że na miejsce odchodzących au
torytetów nie pojawiają się nowe. Ale
nie jest to przecież wina młodego po
kolenia. Raczej nas, starszych, ponoć
na ideałach wychowanych i im hoł
dujących.
Niedawno spotkałem kolegę ze stu
diów. Kończy habilitację na KUL. Po
narzekaliśmy na studentów. - Pamię
tasz - powiedział - na naszym roku
nawet ci najsłabsi coś umieli. A dzi
siaj? Pokiwałem głową. Studiowałem
w latach 1976-81, gdy dzisiejszych
studentów nie było jeszcze na świę
cie. Od starszych od siebie słysza
łem wtedy często, że moje magiste
rium warte jest mniej, niż przedwo
jenna matura.
Pewnie za jakieś 20 lat dzisiejsi
studenci - już jako nieco zblazowa
ni reporterzy, podtatusiali profesoro
wie szkół wyższych, dobrze ustawie
ni rzecznicy prasowi firm, redakto
rzy naczelni ważnych pism spotkają
się gdzieś przy piwie i ponarzekają na
młodzież AD 2025. - Pamiętasz - po
wie któryś - na naszym roku nawet ci
najsłabsi coś umieli. A dzisiaj?
To swoisty paradoks: z pokolenia
na pokolenie ludzie ponoć stają się
gorsi i głupsi. Tylko że świat, mimo
swych wszystkich okropieństw i nie
sprawiedliwości wcale nie ginie. A
chyba staje się coraz lepszy.
Te uwagi obracają się wokół „przy
padku”. Same są dość przypadkowe
i chaotyczne. Pewnie nie zdałem eg
zaminu u red. Bednarczyka. Ale i ja
pozwolę sobie na pytanie. Czy młodzi
redaktorzy i czytelnicy „Wyspy” zna
ją nazwiska autorów książek: „Przy
padek i konieczność” i „Filozofia przy
padku”? Obawiam się, że nie.
Obawiam się? Wcale nie jestem
przecież pewny, że powinni znać. Ale
jeśli już czymś, to właśnie tym roz
czarowują mnie dzisiejsi studenci.
Że nie znają.
Na pocieszenie: w czasach, gdy
ja studiowałem, też mało kto odpo
wiedziałby na to pytanie. A studenci
wcale nie zaczytywali się masowo Ko
łakowskim, Tischnerem, Herbertem.
Jan Pleszczyński

oko w oko: ideały młodych ludzi

zagubieni, ogłupieni...

im jestem? Do czego tak na
prawdę w życiu dążę? Jak od
bieram otaczający mnie świat? Ja
kie są moje przekonania i poglądy?
W co wierzę?
Czy jestem marzycielem, czy też re
alnie i rzeczowo podchodzę do obo
wiązków codziennych? Co biorę od
innych, a co sam im daje w zamian?
Czy wreszcie jestem zadowolony ze
swojego życia? A może po prostu we
getuję i ciągle na coś czekam?
Młody człowiek zapytany o to
kogo ceni, szanuje, kto jest jego

K

ideałem, spuszcza głowę i milczy.
Dlaczego tak jest? Czy rzeczywiście
nie ma już wzorów do naśladowa
nia? Czy naprawdę w życiu liczy się
tylko dobra praca, zasobne konto,
luksusowe mieszkanie i nowocze
sny samochód?
Szczerze w to wątpię. Wydaje mi się, że zagubieni pośród na
tłoku informacji, codziennych zda
rzeń, ogłupieni przez szeroko rozu
mianą popkulturę, sprowadzani do
poziomu ^intelektualnego warzywa
przed media, tracimy to co w ży
ciu najważniejsze, tracimy ideały.
Przestajemy dążyć do rzeczy wznio
słych, nie szukamy wzorów do na
śladowania. W swoim cynizmie ne
gujemy i odrzucamy wszystko co
wartościowe, biorąc tylko absolut
ne minimum, wystarczające do eg
zystencji.
Przychodząc na świat, nie wie
my nic. Jesteśmy jak czysta kart
ka papieru, tabula rasa. To środo
wisko wpaja nam ideały, przekona
nia, poglądy. Przyjmujemy pewien
stereotyp życia, nie mamy tak na
prawdę
możliwości
obiektywnego
stwierdzenia, że coś nam się podo
ba, bądź nie. Nie mamy możliwo
ści wyboru. Z biegiem lat akceptu

jemy daną sytuację, stając się jed
nocześnie coraz bardziej zgorzknia
li i zmanieryzowani. Mamy do wy
boru: albo przywyknąć i zaakcep
tować mizerotę życia codziennego
albo, nie godząc się na zaistniała
sytuację, zostać wyrzuconym poza
nawias społeczeństwa, jako jed
nostka dziwna, buntownicza czy
nawet chora.
Dzisiejsze społeczeństwo to tłum
zwykłych, szarych ludzi. Każdy z
nich ma kilka wspomnień, ma
rzeń, dróg. Wiele łez i kilka uśmie
chów. Taki właśnie jesteś Ty, taki
jestem ja. Zarazem beztroscy, pew
ni siebie, przekonani o swojej wiel
kości, lecz jednocześnie samotni i
zagubieni. Tacy jesteśmy. Pełni na
dziei lub zrezygnowani, przechodzi
my przez życie, snując się pośród
szarej rzeczywistości. Nie żyjemy,
egzystujemy.
A może Ty, droga koleżanko, ko
lego, znajdziesz kogoś, w kim od
najdziesz
mentora,
przewodnika.
Kogoś kto poprowadzi Cię przez ży
cie, wskaże cel. Pokaże o co nale
ży walczyć, nada Twojemu życiu
sens.
Jeśli znajdziesz
taką osobę, napisz nam o tym.

IDEALEM 5-LETNIEGO DANIELA JEST HAMBURGER BEZ RYBY. NA POWAŻNE IDALY MA JESZCZE CZAS.

wyspa

kierunek w bok
Na tej stronie w każdym numerze pojawiać się będzie
charakterystyka poszczególnych kierunków studiów WSPA.
Będziecie ją pisali sami! No bo niby któż ma znać lepiej
studentów danego kierunku, jeśli nie Wy.
Liczymy na waszą współpracę.
A na dobry początek:

informatyka
iałem napisać artykuł o stu
dentach informatyki. Przed
stawić jacy są, czego słuchają, na
jakie filmy chodzą do kina, jakie
strony przeglądają w Internecie.
Myślałem długo i namiętnie, jed
nak nic nie wymyśliłem. Po prostu
nie da się opisać jednej grupy spo
łecznej.
Wbrew pozorom to nie jakaś no
woczesna subkultura. Jedyne co
ich łączy to zamiłowanie do kom
puterów (choć nie zawsze, ale o tym
za chwilkę). Mam wielu znajomych,
którzy studiują ten kierunek. Są
wśród nich osoby słuchające ostrej
rockowej muzyki, uwielbiające hiphop czy fani muzyki klubowej.
Mają także rozmaite zaintereso
wanie ‘poza informatyczne’ - od
siedzenia w knajpie lub w dysko
tece, poprzez sport (te bardziej po
pularne - piłka nożna, koszyków
ka, ale również sztuki walki), skoń
czywszy na bawieniu się w ryce
rza (organizacje rycerskie). Z filma
mi jest podobnie - w sumie wszyst
kie gatunki, jednak ze szczególnym
uwzględnieniem
science-fiction
i
fantasy. Książki - to
samo. Brak konkret
nego gatunku. Moż
na wyciągnąć jeden
wniosek - informaty
cy (lub studenci in
formatyki) to w dużej
mierze indywidualno
ści. Cecha wspólna?
komputery i pociąg
do dobrej zabawy.
Jeśli mam już miej
sce, chciałbym się
wypowiedzieć na
jeszcze jeden temat.
Duża część współcze
snych młodych ludzi
zgłębiających tajni
ki komputerów, stu
diuje ten kierunek
niemal przypadko
wo. Nie poszli na ‘informę’ ze względu na

M

zamiłowania, ale dla... No właśnie,
dlaczego?
Widać, że jedna z drugą (ewen
tualnie jeden z drugim), kształcą
się w tym kierunku, choć ta dzie
dzina niemal zupełnie ich nie inte
resuje (pograć w gry - owszem, ale
coś innego - już nie za bardzo). Do
skonałym przykładem jest mój zna
jomy, który na laboratorium za
dał mi bardzo ciekawe pytanie
- GooRAL, jak się robi polskie liter
ki? Jak już minął szok odpowiedzia
łem, że ALT i literka. Co usłyszałem
po chwili? Oczywiście, że nie dzia
ła. Proszę go, by mi pokazał. I zno
wu się zdziwiłem. Moja pod powiedź
brzmiała - Nie ten ALT. Kolega po I
roku zrezygnował ze studiów.
Pytanie, czemu się tam znalazł?
Odpowiedź: dla niby łatwiej kasy.
Panuje
powszechne
przekonanie,
że po informatyce zarabia się kro
cie. Może i tak jest, ale na pewno
nie każdy świeżo upieczony magi
ster czy inżynier będzie zarabiał
dwie walizki dolarów miesięcznie.
W obecnych czasach studio
wać cokolwiek, a zwłaszcza infor
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matykę, można niemal wszędzie.
Wszystkie
państwowe
uczelnie
mają kierunek ze słowem ‘infor
matyka’. W prywatnych szkołach
wyższych to samo. Dlatego każdy,
kto widzi się lub kasę w informaty
ce, ma szansę uczyć tego zawodu.
Niestety - coraz więcej studentów
to osoby, które właśnie dostrzegają
tylko pieniążki. Pieniądze, kobiety i
sława to tak, ale jak się chce; jeśli
człowieka to interesuje, a nie z in
nych powodów. To moje zdanie.
Oby informatyków z powołania
było coraz więcej! Niech ‘kolesie’
czekający na łatwą kasę, bez rze
telnej wiedzy w głowie niech się
zresetują!
Marcin Stelmaszczuk

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
WSPA

2O-ISO Lublin, ul. Bursaki 12, tel. (0-81) 740 84 73,740 84 II, fax (0-81) 740 8413
www.wspa.pl, e-mail: sekretariat@wspa.lublin.pl

Administracja gospodarcza

STUDIA
LICENCJACKIE
dzienne
zaoczne

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

