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Kochani Czytelnicy ! 

Całkiem nowy skład redakcyjny 
ruszył do działania i nareszcie możemy 
powiedzieć – zadanie wykonane, kolejny 
numer Kuryera jest gotowy. Powstał on 
z połączenia naszych pomysłów, pasji, 
energii, a przede wszystkim chęci. Mamy 
nadzieję, że podołaliśmy wyzwaniu i 
każdy znajdzie w nim coś dla siebie. 

Grono naszej redakcji nie jest 
zamknięte.  Zapraszamy Was do 
współpracy. W nas studentach tkwi 
ogromny potencjał. Szkoda byłoby go 
zmarnować. 

Życzymy miłej lektury !  

 

Agnieszka Kołodziejczyk

 



Po doœæ d³ugim okresie nieobecnoœci postanowil-
iœmy reaktywowaæ nasz¹ gazetê uniwersyteck¹.
Niektórzy studenci zapewne w ogóle zapomnieli
o jej istnieniu. Coœ co kiedyœ by³o ogólnodostêpne
i podrêczne dla wszystkich, zniknê³o, wpad³o w stan
permanentnej hibernacji. Dlatego czas to zmieniæ.
T¹ „czwart¹ w³adzê” trzeba wreszcie przywróciæ do
¿ycia na naszej uczelni.

Agnieszka Ko³odziejczyk

A jak w ogóle dosz³o do reaktywacji Kuryera?
Wszystko zaczê³o siê od studenta bezpieczeñstwa
narodowego - S³awka Wierzbickiego, który przyzna³,
¿e ju¿ od pocz¹tku bie¿¹cego roku akademickiego

trapi³a go myœl o reaktywacji Kuryera, poniewa¿ ga-
zeta ta zawsze w niezwykle ciekawy sposób obra-
zowa³a ¿ycie naszej uczelni. A kiedy zauwa¿y³ og³o-
szenie na ten temat na stronie internetowej UPH,
natychmiast przyst¹pi³ do dzia³ania. Zacz¹³ od an-
ga¿owania innych studentów do tego przedsiêwziê-
cia i uda³o siê.

Cz³onkowie redakcji reprezentuj¹ ró¿ne wydzia³y,
ró¿ne kierunki, a mimo to œwietnie siê dogadujemy
i tworzymy zgrany zespó³. Praca w redakcji daje
wiele mo¿liwoœci i satysfakcji. Nawi¹zujemy nowe
znajomoœci, wspó³pracujemy z lokalnymi przedsiê-
biorstwami, mo¿emy sprawdziæ swoje umiejêtnoœci
i nabyæ nowe. Mamy mnóstwo pomys³ów i jesteœmy
otwarci na Wasze propozycje. Dlatego je¿eli macie
ciekawe pomys³y, chcecie opublikowaæ w naszej ga-
zecie artyku³y, podzieliæ siê z nami swoimi doœwiad-
czeniami, spostrze¿eniami lub po prostu spróbowaæ
swoich si³ w  pracy w redakcji, zapraszamy do wspó³-
pracy. Bo tylko wspólnie po³¹czona pasja, ambicja i
chêæ rozwoju mog¹ stanowiæ swoisty grunt istnienia
tej gazety.



15 maja br.

Ma³gorzata £ukasiewicz

nast¹pi uroczyste otwar-
cie nowego d³ugo wyczekiwanego
budynku Wydzia³u Humanistycznego,
który znajduje siê przy ul. Popie³uszki
w pobli¿u Biblioteki G³ównej Uniwersy-
tetu. Obiekt mo¿e jednoczeœnie po-
mieœciæ ponad 1600 studentów.
W sk³ad gmachu wchodz¹: sala audy-
toryjna, 7 sal wyk³adowych, 27 sal se-
minaryjnych oraz pracownie artystyczne.
Choæ nazwany jest „Wydzia³em Huma-
nistycznym” to zostanie tam równie¿
przeniesiona czêœæ zarz¹dzania.
Trzeba przyznaæ - nowy budynek robi
wra¿enie!



Jakiœ czas temu mieszkañcy Siedlec mogli byæ œwiad-
kami wielu wydarzeñ kulturalnych. Mieli okazjê uczest-
niczyæ w spektaklach, filmach i koncertach..

Kolejny dzieñ, tj. 6 kwiecieñ równie¿ by³ obfity w kul-
turê. Tym razem o godzinie 18:00 w Siedleckim
Centrum Kultury i Sztuki odby³ siê

W ramach koncertu zosta³y wysta-
wione: spektakl muzyczny z Mar-
cinem Sójk¹, teatrem Es i Orkiestr¹ teatru oraz
spektakl „Poems of Love” w wykonaniu

w choreografii Iwony Marii Orze³ow-
skiej, z udzia³em m.in. Briana Poniatowskiego - zwy-
ciêzcy VII edycji programu telewizyjnego You can
Dance - Po prostu tañcz. Na scenie siedleckiego te-
atru mogliœmy ak¿e podziwiaæ Zespó³ Pieœni i Tañca

Koncert dla przy-
jació³ z Meux.

Giganci piosenki

Teatru Tañ-
ca Caro Dance

Dnia 5 kwietnia 2013r. w Sali „Podlasie” na ulicy
Sienkiewicza 63 odby³a siê projekcja filmu „

Film przedstawia wzruszaj¹c¹ historiê  dzie-
wiêtnastoletniej dziewczyny, która prze¿y³a w³asn¹
aborcjê. Wczeœniej film ten zadebiutowa³ w amery-
kañskich kanach. Organizatorami tego¿ wydarzenia
by³o

oraz
(KSM).

October
baby”.

Stowarzyszenie Koliber w ramach projektu
pro-life „Koliber dla ¿ycia” Katolickie Stowarzy-
szenie M³odzie¿y

„ im. A. Siwkiewicz. Goœæmi tego wie-
czoru by³a delegacja z francuskiego miasta Meux
(Muriel Héricher - zastêpca Mera Miasta Meaux ds.
kultury, Laurent Guillaume - prezes Komitetu ZbliŸ-
niaczeñ Miasta Meaux, Agnes Szumanski - Prezes
Stowarzyszenia Ile-de-France en Varsovie oraz
Françoise Gravier - Vice-Prezes Stowarzyszenia ds.
Kultury) oraz prezydent miasta Siedlce Wojciech
Kudelski z Piotrem Karasiem-Przewodnicz¹cym Ra-
dy Miasta Siedlce.
W niedzielê 7 kwietnia kolejna dawka wra¿eñ.
W Miejskim Oœrodku Kultury, w Sali Bia³ej odby³ siê
koncert . Temat przewodni tego wyda-
rzenia brzmia³: „Uroda i serce narodu rosyjskiego
w poezji, pieœniach i romansach”. Program by³ boga-
ty w repertuary najpopularniejszych rosyjskich twór-
ców: Okud¿awy, Pugaczowej. Seniorynki nie mog³y
nie przypomnieæ wspania³ej poezji rosyjskiej. Pub-
licznoœæ mog³a wys³uchaæ wierszy wielu innych wy-
bitnych poetów m.in. Puszkina i Ahmatowej. Prze-
piêk-ne stroje artystek i muzyka pomog³y poczuæ siê
wszystkim zebranym bli¿ej narodu rosyjskiego. Goœ-
ciem koncertu by³ Rzecznik prasowy Uniwersytetu
Przyrodniczo-humanistycznego w Siedlcach, Pan
Adam Bobryk.
Warto wspomnieæ, ¿e na wszystkie te wydarzenia
wstêp by³ bezp³atny. Zatem kultura jest dostêpniej-
sza ni¿ Ci siê to wydaje.

Chodowiacy”

Seniorynek

Magdalena Zagrodzka

12 kwietnia w Uczelnianym Oœrodku Kultury -
Klub Studenckim peHa odby³a siê Wiosenna
Gie³da Piosenki - Studencki Festiwal Piosenki.

Jury w sk³adzie:
Stefan Brzozowski
Waldemar Koperkiewicz
Krystyna Œwi¹tecka
Ewa Cichocka
Tadeusz Goc

postanowi³o przyznaæ:

I NAGRODÊ - S³awomirowi Rudnickiemu
zespó³ Ta Jedna Chwila)

II NAGRODÊ - Natalii Sisik
III NAGRODY - Marcie Lisiewicz i Izie Niedzió³ce

Gratulujemy



16 stycznia 2013r. w Sali Senatu Pa³acu Ogiñskich,
Studenckie Ko³o Naukowe Bezpieczeñstwa Naro-
dowego mia³o zaszczyt goœciæ Pana prof. Piotra
Müldner  Nieckowskiego, wybitnego pisarza, poetê,
jêzykoznawcê, prozaika, wydawcê wielu s³owników,
publikacji i dramatów  s³uchowisk. Tematyka wizyty
dotyczy³a bezpieczeñstwa w jêzyku.

Na wstêpie Pan prof. Piotr Müldner-Nieckowski
przedstawi³ audytorium etymologiê oraz historiê
znaczeniow¹ s³owa bezpieczeñstwo. Stwierdzi³, i¿
bezpieczeñstwo pod k¹tem badañ jêzykowych jest
dwuznaczne. Po pierwsze, uzna³ jêzyk jako noœnik
zarówno bezpieczeñstwa, jak i niebezpieczeñstwa.
Po drugie, zaj¹³ siê tematem funkcjonowania pojê-
cia >bezpieczeñstwo< w obrêbie jêzyka.

Pan Profesor wyjaœni³ zebranym szeroko pojête bez-
pieczeñstwo. Niezmierne zaskoczenie audytorium
wywo³a³ stwierdzeniem, i¿ s³owo to wywodzi siê od
staros³owiañskiego s³owa - niebezpieczeñstwo. Bez-
pieczeñstwo, w tamtych czasach, okreœla³o bowiem
cz³owieka beztroskiego, lekcewa¿¹cego. Nastêpnie
wymieni³ szereg wyrazów frazeologicznych bezpie-
czeñstwa i omówi³ ich znaczenie.

By³y to m.in. czuwaæ nad czyimœ bezpieczeñstwem,
hamulec bezpieczeñstwa, kaftan bezpieczeñstwa,
poczucie bezpieczeñstwa, bezpiecznik, zabezpieczyæ.

W drugiej czêœci wyk³adu nasz goœæ przeszed³ do
omówienia bezpieczeñstwa i wolnoœci w œwietle po-
ezji i poematów, a tak¿e omówi³ znaczenie tego s³o-
wa w rozumieniu wielu teoretyków.

Prof. Nieckowski stwierdzi³, i¿ jêzyk
zmienia siê wraz z duchem czasu.
Obecna m³odzie¿ nie rozumie ju¿ litera-
tury „tak jak on”, czyli poprzez aluzjê,
ecz odbiera to w zupe³nie innym nowo-
czesnym œwietle.
Podkreœli³, ¿e s³owo bezpieczeñstwo
tak¿e co jakiœ czas zmienia swoje zna-
czenie, ale je¿eli bêdziemy pamiêtali
jego pochodzenie, nie zapomnimy o je-
go prawdziwej wartoœci.

Aleksandra Piotrowska

Piotr Müldner-Nieckowski (ur. 1946) jest pisa-
rzem,  jêzykoznawc¹ (frazeologiem i leksykogra-
fem), lekarzem. Studiowa³ w Akademii Medycz-
nej w Warszawie (1964-1970). Specjalista chorób
wewnêtrznych. Doktor nauk medycznych, od
ponad 40 lat pracuje jako lekarz.
Doktor habilitowany nauk humanistycznych,
profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersy-
tetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, gdzie
kieruje Zak³adem Edytorstwa i Krytyki Tekstu,
a tak¿e podyplomowym Studium Edytorstwa
Wspó³czesnego, którego jest za³o¿ycielem.
W po³owie lat 70. XX w. rozpocz¹³ prace badaw-
cze nad frazeologi¹ polsk¹, których efektem by³
„Wielki s³ownik frazeologiczny jezyka polskiego”
(pierwsze wydanie w 2003 r. ) Wkrótce ukaza³ siê
„Nowy szkolny s³ownik frazeologiczny” (2004),
a po kilku latach „Wielki s³ownik skrótów i skró-
towców” (2007), który jest oficjalnym s³ownikiem
Unii Europejskiej. Znana jest tak¿e monografia
„Frazeologia poszerzona”, wydana w 2007 r.
Zajmuje siê poradnictwem jêzykowym.
Od 1998 r. prowadzi strony internetowe Lekarski
Poradnik Jêzykowy (lpj.pl) oraz Portal Frazeolo-
giczny (frazeologia.pl).
Jest znanym pisarzem, m.in. autorem ok. 70
dramatów radiowych, za które zosta³ nagrodzony
Nagrod¹ Polskiego Radia I stopnia, a tak¿e
prozaikiem i poet¹  w 2012 r. otrzyma³ presti¿o-
w¹ Nagrodê im. Cypriana Kamila Norwida za tom
poezji pt. „Park”.



Uniwersytet Dzieciêcy przy UPH ju¿ drugi rok
w pasjonuj¹cy sposób odkrywa przed ma³ymi stu-
dentami najskrytsze tajemnice œwiata nauki. Zajêcia
prowadzone s¹ raz w miesi¹cu przez wyk³adowców
akademickich z UPH oraz zaproszonych goœci.
Przedsiêwziêcie to cieszy siê coraz wiêkszym zain-
teresowaniem. W tym roku w zajêciach uczestniczy
ponad 100 ¿aków.
W sobotê 16 marca br. w Pa³acu Ogiñskich odby³y
siê kolejne zajêcia w ramach Uniwersytetu Dzieciê-
cego. Mali studenci s³uchaj¹c wyk³adu Pani dr Kata-
rzyny Smyk z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie mogli dowiedzieæ siê jakie znaczenie ma-
j¹ ró¿ne tradycje wielkanocne, dlaczego w Wielka-
nocny Poniedzia³ek polewamy siê wod¹, jak obcho-
dzono Œwiêta kiedyœ oraz  co symbolizuj¹ poszcze-
gólne œwi¹teczne kolory. Podczas zajêæ dzieci malo-
wa³y tak¿e kolorowe ³ezki i pisanki, które mo¿na po-
dziwiaæ na stronie internatowej Uniwersytetu Dzieciê-
cego www.dzieciecy.uph.edu.pl.

w Siedlcach oraz Wschodni¹ Izbê Gospodarcz¹. To
ju¿ V edycja cyklu „Spotkañ z Biznesem”, która odby³a
siê 14 marca 2013 r.. Jak co roku wydarzenie o zgro-
madzi³o licznych reprezentantów lokalnych przedsiê-
biorstw, wyk³adowców akademickich i studentów,
a dziêki zagranicznym goœciom przyby³ym z Czech,
Niemiec i S³owenii, tegoroczna konferencja nabra³a
prawdziwie miêdzynarodowego wymiaru.
W pomoc przy organizacji tego wydarzenia aktywnie
w³¹czyli siê cz³onkowie Studenckiego Ko³a Naukowe-
go Menad¿erów „TOP MANAGER”.
Spotkanie oficjalnie rozpoczêli Dziekan Wydzia³u Na-
uk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach prof.
Jaros³aw Kardas oraz Prezes Wschodniej Izby Gospo-
darczej Zenon Chodowca. Pierwsza czêœæ spotkania
sk³ada³a siê z wyst¹pieñ prelegentów, którzy ukazali
rozmaite perspektywy dotycz¹ce innowacji. Uczestni-
cy dowiedzieli siê miêdzy innymi, jak formu³owaæ in-

W tym roku akademickim jeszcze dwa spotkania.
W maju  zajêcia przyrodnicze. Mali mistrzowie pyta-
nia „dlaczego ?” po raz kolejny bêd¹ mieli okazjê
przekonaæ siê jak bogaty i ró¿norodny jest œwiat
wiedzy.
Zajêcia prowadzone w Uniwersytecie Dzieciêcym
z pewnoœci¹ przyczyni¹ siê do rozwoju twórczego
i intelektualnego potencja³u dzieci. Korzystaj¹c ze
swoich mo¿liwoœci, wiedzy i talentów, œwiat, w któ-
rym ¿yj¹ stanie siê dla nich bardziej zrozumia³y.
Realizacja tego przedsiêwziêcia mo¿liwa jest dziêki
wspó³pracy z lokalnymi przedsiêbiorstwami, media-
mi, wszystkimi jednostkami naszej uczelni oraz za-
anga¿owaniu wolontariuszy - studentów kierunku
pedagogika, zarz¹dzanie oraz turystyka i rekreacja.

Agnieszka Ko³odziejczyk

Innowacja.- termin ten kryje w sobie wiele znaczeñ.
To tworzenie czegoœ nowego, nowa jakoœæ, wynik
ludzkiej kreatywnoœci, odmienny sposób wdra¿ania
wiedzy. O tym, ¿e innowacja ma niejedno oblicze
mogli przekonaæ siê uczestnicy konferencji i warszta-
tów pt. „Innowacje w biznesie” zorganizowanych
przez Wydzia³ Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH Cd. na nastêpnej stronie



Studentów najbardziej zaciekawi³o wyst¹pienie Rekto-
ra czeskiej uczelni Prof. Michala Mensik'a, który nie
pozostaj¹c obojêtnym wobec niedoskona³oœci syste-
mu edukacji, przedstawi³ zebranym ró¿ne koncepcje
roz-wi¹zania tego problemu. Chc¹c daæ szansê stu-
dentom na skonfrontowanie teorii z praktyk¹ planuje
wprowadziæ na swojej uczelni trwaj¹ce ca³y semestr
praktyki w firmie.
Spotkanie zakoñczy³o siê warsztatami, podczas któ-
rych uczestnicy miêdzy innymi tworzyli swoje mapy
myœli oraz szukali mo¿liwie najwiêcej zastosowañ wy-
branej rzeczy.
Z pewnoœci¹ wydarzenie to nie by³o jednym z typo-
wych spotkañ, które szybko odchodzi w niepamiêæ.
W wyniku zderzenia siê dwóch œwiatów  œwiata bizne-
su i œwiata nauki  wydarzenie to dostarczy³o wszyst-
kim zgromadzonym wiedzy, której nie sposób pozys-
kaæ z ksi¹¿ek. Ka¿dy z uczestników opuœci³ salê ob-
rad bogatszy o nowe doœwiadczenie, mog¹ce staæ siê
inspiracj¹ do podjêcia kolejnych wyzwañ, wprowadze-
nia zmian, ulepszeñ, bo przecie¿ jak powiedzia³
„..
Dla studentów konferencja by³a okazj¹ nie tylko do
zdobycia bezcennej wiedzy, lecz tak¿e szans¹ spot-
kania siê z ludŸmi biznesu, którzy byæ mo¿e w przysz-
³oœci oka¿¹ siê naszymi pracodawcami.

misja jest mo¿liwa do spe³nienia..”.

Agnieszka Ko³odziejczyk

nowacyjne strategie do implementacji nowoœci tech-
nicznych, w jaki sposób stymulowaæ kreatywne myœ-
lenie kadry kierowniczej i pracowników oraz dlaczego
innowacje mog¹ staæ siê Ÿród³em przewagi konkuren-
cyjnej. Poruszono równie¿ tematy zwi¹zane z innowac-
jami w marketingu i nowoczesn¹ technologi¹ produkcji
„Laser sintering”. Dowodem ¿ywego zainteresowania
s³uchaczy przedmiotem konferencji, by³y niekoñcz¹ce
siê pytania zadawane po ka¿dym wyst¹pieniu.

Zachwycaj¹ca staro¿ytna architektura, s³oñce, pla¿a,
okoliczne kafejki i restauracje. O czym mowa?
O Cartagenie - wiekowym mieœcie portowym, po³o-
onym w regionie Murcja, w po³udniowo - wschodniej
Hiszpanii, nad samym Morzem Œródziemnym. To li-
cz¹ce ponad æwieræ miliona mieszkañców miasto jest
pe³ne ¿ycia, miêdzy innymi dziêki studentom, studiu-
j¹cym na tutejszym uniwersytecie, ale tak¿e dziêki
turystom, którzy przyje¿d¿aj¹ tu czêsto na popularne
festiwale. Takie Hiszpañskie klimaty mo¿na zobaczyæ
i poczuæ na w³asnej skórze dziêki wyjazdom stypen-
dialnym w ramach programu Lifelong Learning Prog-
ramme/ Erasmus przeprowadzanych co roku przez
instytuty Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycz-
nego w Siedlcach. Tak¹ hiszpañsk¹ przygodê prze-
¿yli dwaj studenci z Wydzia³u Przyrodniczego: Domi-
nik - obecnie absolwent UPH w Siedlcach i Pawe³ -
student IV roku Zootechniki.

- Aby za³apaæ siê na „Erasmusa” trzeba wzi¹æ udzia³
w rekrutacji i pozytywnie przejœæ jej etapy. Liczy siê
œrednia ocen i znajomoœæ jêzyka angielskiego oraz
oczywiœcie umiejêtne jego wykorzystywanie
w praktyce.

- Egzotyczne kraje, piêkne dziewczyny, palmy,
s³oñce brzmi kusz¹co. Jakie kroki trzeba pod-
j¹æ, aby dostaæ siê na tak ekscytuj¹c¹ wyprawê
¿ycia?

- Brzmi to ca³kiem dobrze, dla kogoœ kto dobrze
siê uczy i zna jêzyki obce. Zapewne taki wyjazd
jest równie¿ kosztowny jak na kieszeñ „biedne-
go studenta”. Czy kandydat w ramach wymiany
studenckiej mo¿e liczyæ na jak¹œ pomoc finan-
sow¹ ze strony naszej uczelni?

Cd. na nastêpnej stronie



- Oczywiœcie taki wyjazd jest kosztowny. Sam pobyt
ju¿ na miejscu i utrzymanie jest wysokie, dlatego
ka¿dy student udaj¹cy siê na „Erasmusa” mo¿e li-
czyæ na stypendium. Stawka takiego stypendium
jest uzale¿niona od pañstwa do jakiego udaje siê
student. Wyje¿d¿aj¹c na studia do Hiszpanii otrzy-
mywa³em stypendium w wysokoœci 390 EURO na
miesi¹c (stypendium by³o roz³o¿one na 3 raty),
oczywiœcie powinno ono pokryæ wszystkie podsta-
wowe wydatki (nie wliczaj¹c biletów lotniczych
i dojazdu na „Erasmusa”). Trzeba samemu gospo-
darowaæ pieniêdzmi, które siê dosta³o.

- Akademiki s¹ bardzo drogie, nie staæ nas by³o na
zamieszkanie w nim dlatego wynajêliœmy razem
z Dominikiem mieszkanie na w³asn¹ rêkê. Razem
z nami mieszka³y tak¿e dwie Francuzki  równie¿
uczestniczki „Erasmusa”. Mieliœmy bardzo drogie
mieszkanie, bo p³aciliœmy 200 euro od osoby +
rachunki co 2 miesi¹ce,  ale inni „erasmusi” wy-
najmuj¹cy równie¿ mieszkania mieli taniej (p³acili
po 115-150 euro).

- Gdzie mieszkaliœcie bêd¹c na wymianie, czy
by³ to akademik?

- Zajêcia s¹ bardzo podobne do zajêæ prowadzo-
nych w Polsce. Tylko, ¿e s¹ prowadzone w jêzyku
angielskim. Na pocz¹tku trzeba wybraæ przedmioty,
które ³¹cznie dadz¹ nam w sumie 30 punktów ECTS.
Razem z Dominikiem chodziliœmy na wyk³ady i æwi-
czenia, a tak¿e na æwiczenia laboratoryjne. Mitem
jest, i¿ studenci „Erasmusa” nie musz¹ siê uczyæ, nie
jest tak ³atwo zaliczyæ dany przedmiot. Mieliœmy ra-
zem z Dominikiem wiele zaliczeñ w formie prezen-
tacji i egzaminów (oczywiœcie w jêzyku angielskim).

- Jaki wygl¹da³ program edukacyjny „Erasmusa”?
I jak wygl¹da³y zaliczenia?

- Oczywiœcie jak przysta³o na ¿ycie studenckie:
nauka to nie wszystko. Co robi³eœ poza zajêciami?

- Serdecznie dziêkujê za rozmowê i ¿yczê dal-
szych sukcesów.

- Oczywiœcie pobyt ten by³ niekoñcz¹c¹ siê imprez¹.
Integracja z obcokrajowcami jest niesamowita - jest
to jedna wielka rodzina erasmusów, którzy general-
nie robi¹ wszystko razem. Organizowaliœmy siê za
pomoc¹ facebook'a, mieliœmy za³o¿on¹ grupê na
tym portalu, gdzie umieszczaliœmy informacje doty-
cz¹c¹ imprez, na których zazwyczaj wszyscy siê
pojawiali. Oprócz tego uczestniczyliœmy w ró¿nego
rodzaju koncertach i festiwalach. Jeœli chodzi
o zwiedzanie zabytków i odwiedzanie s¹siednich
miast to tego nie robiliœmy ze wzglêdów finansowych.

- Wyjazd na Erasmusa to najlepsza decyzja, jak¹
tylko mog³em podj¹æ i najwspanialsza przygoda,
jak¹ prze¿y³em. Na pocz¹tku by³em przera¿ony -
wyjecha³am do ca³kiem obcego pañstwa, nie znaj¹c
nikogo prócz Dominika, ale otoczenie jakie zasta-
³em, przyjaznych ludzi, miasto, klimat  wszystko to
by³o pozytywnie nastawione. Pozna³em wielu ludzi
z ca³ego œwiata (³¹cznie takich osób jak ja by³o ok.
60-70 i nie tylko z Europy), kulturê i obyczaje innego
kraju. Polecam ka¿demu wymiany studenckie w ra-
mach Programu ERASMUS.

Ewa Krasnodêbska

- Czy jesteœ zadowolony z uczestnictwa w Prog-
ramie Lifelong Learning Programme/ Erasmus?



Studenckie Ko³o Naukowe Bezpieczeñstwa Naro-
dowego dzia³aj¹ce przy Instytucie Nauk Spo³ecz-
nych i Bezpieczeñstwa, zrealizowa³o niezwykle
presti¿owy wyjazd naukowy do Wiednia, który zos-
ta³ zorganizowany w odpowiedzi na zaproszenie
Pana Ambasadora Przemys³awa Grudziñskiego.
Wyjazd odby³ siê w dniach 17-21 kwietnia 2013 r.
Uczestniczy³o w nim czterech najlepszych studentów
SKNBN oraz czterech studentów kierunku bezpie-
czeñstwo narodowe, bêd¹cych laureatami konkursu
wiedzy o organizacjach miêdzynarodowych.
Zaaran¿owany przez Ko³o projekt da³ studentom
szansê reprezentowania Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistyczny na a tak-
¿e mo¿liwoœæ udzielenia siê przy

Nasi studenci
aktywnie uczestniczyli w dyskusji z Panem prof.
Przemys³awem Grudziñskim (Sta³ym Przedstawi-
cielem RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych
i organizacjach miêdzynarodowych w Wiedniu)
oraz z Panem ministrem Mieczys³awem Kuziñskim
(pracownikiem referatu ds. ONZ) o bie¿¹cych
problemach i sprawach miêdzynarodowych.
Studenci reprezentowali UPH na posiedzeniu Sta³ej
Rady Organization for Security and Co-operation in
Europe, a tak¿e brali udzia³ w briefingu nt. „Zamro¿o-
ne konflikty na obszarze OBWE: Mo³dowa, Gruzja
rola OBWE” z zastêpc¹ dyrektora Centrum Zapobie-
gania Konfliktom Panem Pascalem Heymanem.
W Permanent Mission of the Republic of Poland to
the United Nations Office and the International Orga-
nizations in Vienna studenci brali udzia³ w debacie
z pracownikami referatu OBWE na tematy zwi¹zane
z wymiarem polityczno-wojskowym, ekonomiczno-
œrodowiskowym oraz ludzkim.
Studenci zwiedzali równie¿ siedzibê ONZ w Vienna
International Center, gdzie uczestniczyli w spotkaniu
z Sylwinem Jerzym Gi¿owskim (przewodnicz¹cy
grupy ekspertów ds. zakazu u¿ycia broni chemicznej),
który oprowadzi³ grupê studentów po centrali CTBTO
i stacji IMS, a tak¿e przedstawi³ prezentacjê nt. Trak-
tatu o ca³kowitym zakazie prób z broni¹ j¹drow¹.

arenie miêdzynarodowej,
Sta³ym Przedsta-

wicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biu-
rze Narodów Zjednoczonych i organizacjach
miêdzynarodowych w Wiedniu.

Projekt w znacznym stopniu przyczyni³ siê do pro-
mocji naszej Uczelni za granic¹, a studentom za-
gwarantowa³ mo¿liwoœæ odbycia sta¿u, który
w przysz³oœci u³atwi im znalezienie pracy w insty-
tucjach i organizacjach miêdzynarodowych. Wyjazd
stanowi³ solidn¹ wyk³adniê do poszerzenia nabytej
wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeñstwa
zewnêtrznego Rzeczypospolitej Polskiej o aspekty
praktyczne.
Warto nadmieniæ, i¿ wyjazd ten, stanowi dobry punkt
wyjœcia do powstania drugiej czêœci publikacji nau-
kowej nt. która
bêdzie siê sk³ada³a z artyku³ów napisanych przez
uczestników wyjazdu. Zdobyta w trakcie wyjazdu
wiedza znacz¹co przyczyni siê równie¿ do powsta-
nia drugiego numeru czasopisma naukowego wy-
dawanego w formie publikacji elektronicznej pt.:

Pismo to wydawane jest przez
SKNBN autorami artyku³ów s¹ cz³onkowie Ko³a.
Pobyt w Wiedniu pozwoli³ na nawi¹zanie
wspó³pracy pomiêdzy nasz¹ Uczelni¹ a Sta³ym
Przedstawicielstwem, które zaowocuje w przysz-
³oœci kolejnymi projektami naukowymi.

Bezpieczeñstwa euroatlantyckiego,

Analizy SKNBN.
, a

de facto

S³awomir Wierzbicki



Z inicjatywy Biura Karier oraz Pana Macieja Czap-
skiego Trenera Rozwoju Osobistego, Re¿ysera
Teatru w CKiS w Siedlcach ju¿ od ponad miesi¹ca
dzia³a pierwszy w Siedlcach

KLS funkcjonuje jako cykl cotygodniowych spotkañ
bêd¹cych form¹ nauki przez doœwiadczenie, p³asz-
czyzn¹ "bezpiecznego eksperymentowania", swo-
ist¹ platform¹ wymiany myœli i pogl¹dów, gdzie
uczestnicy mog¹ doskonaliæ swe umiejêtnoœci ora-
torskie, równoczeœnie obserwuj¹c i ucz¹c siê od
siebie wzajemnie.

PrzyjdŸ, skorzystaj - nie daj siê zaskoczyæ podczas
egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej, wyst¹pienia na
konferencji. Zajrzyj na stronê internetow¹

lub na
fb/Biuro-Karier-Akademii-Podlaskiej
i dowiedz siê wiêcej!

KLUB LUDZI
SUKCESU.

Spotkania Klubu Ludzi Sukcesu odbywaj¹ siê
w poniedzia³ki  (z wy³¹czeniem œwi¹t) o godzi-
nie 16 w Sali 34 w Pa³acu Ogiñskich (Rektorat).

www.biurokarier.uph.edu.pl

Wydzia³ Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uni-
wersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach jak co roku organizuje

na temat:
Celem projektu jest przede wszyst-

kim pog³êbianie wspó³pracy miêdzynarodowej.

International
Week 2013 XI MIÊDZYNARODOW¥ KONFEREN-
CJÊ NAUKOW¥ "Business Development
Opportunities”.

Udzia³ w konferencji jest dobrowolny i studenci
maj¹ szansê wzi¹æ udzia³ w kursach przygotowuj¹c
projekty w kilkunastoosobowych grupach, które pre-
zentuj¹ ostatniego dnia Tygodnia Miêdzynarodowego.

Plan "International Week 2013"
2013

2013

2013

:
13 maja - 9.00 - 16.00 - Miêdzynarodowa

Konferencja Naukowa;
14, 16, 17 maja - 9.00 - 14.00 - Kursy dla

studentów UPH Siedlce;
17  maja - Prezentacje projektów

przygotowanych przez studentów.

Parking Wydzia³u Przyrodniczego ul. Prusa 14:
* Wybory Miss Jackonaliów 2013
* Wystêp zespo³u, który wygra konkurs m³odych

siedleckich zespo³ów
* Koncert zespo³u Rooster
* Koncert zespo³u Ragaffaya
*

* Po koncercie zespo³u Poparzeni Kaw¹ Trzy
Noc Dj do godz. 24:00

* Biesiada Studencka do godz. 3:00 (klub stu-
dencki peHa, ul. 3 Maja 49)

*

Dzieñ II (22.05 - œroda)

Koncert zespo³u Poparzeni Kaw¹ Trzy
(gwiazda wieczoru)

organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
zespo³ów lub kolejnoœci wystêpów

Dzieñ I (21.05 - wtorek)

* Pochód Jackonaliowy  15:00 (wyjœcie spod Rek-
toratu ul. Konarskiego 2 dojœcie do parkingu
Wydzia³u Przyrodniczego ul. Prusa 14)

Parking Wydzia³u Przyrodniczego ul. Prusa 14:
* Powitanie zebranych, przekazanie kluczy do

miasta przez Prezydenta  Miasta Siedlce
W. Kudelskiego, przemówienie J. M. Rektor
T. Zacharuk

* Wybór najlepszego przebrania oraz wystêp T. Goca
* Koncert zespo³u Faster
* Koncert zespo³u Diadem
* Koncert zespo³u Weekend
*
* Po koncercie zespo³u Enej Noc Dj  do godz. 24:00
* Biesiada Studencka do godz. 3:00

(klub studencki peHa, ul. 3 Maja 49)

Koncert zespo³u Enej (gwiazda wieczoru)

Jêzykiem obowi¹zuj¹cym na konferencji
i kursach jest jêzyk angielski.

Patrycja Ruciñska



ufundowane przez Stowarzyszenie PrzewoŸników Drogowych i Spedytorów Podlasie

Zapraszamy studentów kierunków: Logistyka (studia pierwszego stopnia) oraz Zarz¹dzanie - specjalnoœæ
zarz¹dzanie w logistyce (studia II stopnia) do sk³adania wniosków o przyznanie

.
Nagrody w wysokoœci: (nagroda I stopnia), (nagroda II stopnia), (nagroda III stopnia)
przyzna Kapitu³a konkursowa. Wnioski nale¿y sk³adaæ w Dziekanacie Wydzia³u Nauk Ekonomicznych
i Prawnych
Wnioski mog¹ sk³adaæ równie¿, za zgod¹ zainteresowanego, kierownicy jednostek organizacyjnych UPH, dy-
rektorzy instytutów, kierownicy katedr, opiekunowie kó³ naukowych oraz w³aœciwe organy samorz¹du stu-
denckiego.
Regulamin konkursu oraz wzór wniosku mo¿na znaleŸæ na stronie: www.wz.uph.edu.pl

nagrody dla "Najlepszego
Logistyka"

2500 z³ 1500 z³ 1000 z³

do dnia 15 maja br. do godz. 15 .30

�ród³o: www.wz.uph.edu.pl

Liga Mened¿erów Biznesu to ogólnokrajowy kon-
kurs wiedzy, którego organizatorem jest Instytut
Zarz¹dzania i Marketingu, Wydzia³u Nauk Ekono-
micznych i Prawnych UPH w Siedlcach oraz dzia-
aj¹ce przy nim Ko³o Naukowe Mened¿erów „TOP
MANAGER”. Konkurs jest organizowany od roku
2008 i skierowany do  studentów studiów licen-
cjackich i magisterskich ró¿nych uczelni. Celem
konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem oraz nawi¹zywa-
nie trwa³ej wspó³pracy miêdzy studentami ró¿nych
uczelni i œrodowiskiem biznesu.
Liga Mened¿erów Biznesu to przedsiêwziêcie bê-
d¹ce przegl¹dem wiedzy i umiejêtnoœci studentów
z zakresu zarz¹dzania, ekonomii, marketingu, pra-
wa i logistyki oraz pokazem zastosowania wiedzy
w praktyce. Uczestnikami konkursu s¹ studenci,
a jurorami przedstawiciele firm dzia³aj¹cych na ryn-
ku siedleckim oraz kadra naukowo-dydaktyczna
Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH.
Fundatorem nagród jest nasza uczelnia  oraz
sponsorzy. W ubieg³orocznej edycji LMB wartoœæ
nagród przyznanych uczestnikom przekroczy³a
12 tys. z³.
W poprzednim roku w ramach konkursu uczestnicy
mieli przygotowaæ projekt innowacyjnego biznesu
dysponuj¹c spadkiem o wartoœci 50 tys. z³, który
mia³by szansê przetrwaæ w warunkach kryzysu.
„G³ównym motywem, który sk³oni³ nas do wziêcia
udzia³u w LMB by³a chêæ samorealizacji i odniesie-
nia sukcesu. D³ugo zastanawialiœmy siê nad po-
mys³em na zadanie konkursowe a¿ wreszcie pad³o

powie-
dzia³ Mariusz Lipski, student zarz¹dzania, który ra-
zem z Aleksandr¹ Szewczyk i Klaudiuszem Tara-
siukiem wygrali LMB 2012.
Tegoroczna

odbêdzie siê w bu-
dynku Biblioteki G³ównej UPH. Szykuje siê napraw-
dê dobra zabawa i niesamowite emocje. A Ty ju¿
dziœ mo¿esz zg³osiæ swój zespó³ do konkursu. Co
nale¿y zrobiæ ? Wype³niæ formularz zg³oszeniowy,
który jest dostêpny na stronie Ko³a Naukowego
Mened¿erów „TOP MANAGER”

i przes³aæ go na
adres .
Nie zwlekaj! Konkurs mo¿e wygraæ ka¿dy. Liczy siê
kreatywnoœæ, zapa³, wiedza, a czasem szczêœcie.
Szczegó³y konkursu oraz regulamin mo¿na znaleŸæ
na stronie

na hodowlê œlimaka jadalnego. Pocz¹tkowo byliœmy
trochê przera¿eni, poniewa¿ nie wiedzieliœmy jak
zareaguje na to jury i publicznoœæ. Ca³y czas mie-
liœmy w g³owie 'Ale jak to œlimaki ?  To nie przejdzie'.
Jednak, gdy zg³êbialiœmy ten temat dok³adniej, po-
rozmawialiœmy z osobami z bran¿y, które siê na tym
znaj¹, projekt sta³ siê w naszych oczach naprawdê
ealnym biznesem, z którego mo¿na czerpaæ do-
chody na dostatecznym poziomie. Z niecierpliwoœci¹
czekaliœmy na wyniki pierwszej rundy i ku naszemu
zaskoczeniu i wczeœniejszym obawom, osi¹gnêliœmy
niebywa³y sukces, poniewa¿ ju¿ w pierwszej rundzie
mieliœmy niemal¿e 30 punktow¹ przewagê nad dru-
¿yn¹, która uplasowa³a siê na drugim miejscu.
Uwa¿am, ¿e sukces odnieœliœmy dziêki wspó³pracy
i zaanga¿owaniu wszystkich cz³onków naszego
zespo³u. Do zwyciêstwa niezbêdna okaza³a siê
tak¿e wiedza zdobyta podczas studiów, dlatego
dziêkujemy wyk³adowcom akademickim z IZIM-u,
a  przede wszystkim pomys³odawcy ca³ego konkur-
su Liga Mened¿erów Biznesu  prof. Jaros³awowi
Kardasowi  Dziekanowi Wydzia³u Nauk Ekonomicz-
nych i Prawnych. LMB to wspania³a idea.” -

VII edycji konkursu Liga Mened¿e-
rów Biznesu 29 maja 2013r.

www.topmanager.uph.edu.pl
popek.monika@wp.pl

www.topmanager.uph.edu.pl.

dr Edyta Bombiak
Agnieszka Ko³odziejczyk



Wielu studentów mieszka bardzo daleko od miasta, w którym studiuje. Du¿a odleg³oœæ i utrudniony dojazd to
g³ówne czynniki, które popychaj¹  m³odych ludzi do ubiegania siê o miejsce w domu studenta lub do wynajêcia
stancji. Przed podjêciem decyzji warto sobie postawiæ pytanie, która opcja mieszka-niowa jest korzystniejsza
dla m³odego cz³owieka wkraczaj¹cego w doros³e ¿ycie.
Znaczna liczba osób uwa¿a, ¿e lepiej jest mieszkaæ na stancji, poniewa¿ mo¿na cieszyæ siê pe³n¹ swobod¹
i ¿yciem bez ograniczeñ. Trzeba zaznaczyæ jednak, ¿e akademickie regu³y nie s¹ zbyt rygorystyczne i zawsze
znajdzie siê sposób na ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu i wyj¹tkowe znajomoœci.
Akademik jest bardzo interesuj¹cym miejscem do zamieszkania. Nie mo¿na tam narzekaæ na nudê, bo zawsze
coœ siê dzieje. Tamtejsi mieszkañcy, aby utrzymaæ siê i bez problemów dostaæ miejsce w kolejnych latach,
musz¹ uwa¿aæ, by nie niszczyæ mienia i regulowaæ op³aty na czas. Niew¹tpliwie jest to tañsze rozwi¹zanie od
wynajmowania mieszkania, ale niestety nie dla wszystkich starczy miejsc. Dlatego nie ka¿demu jest pisane
mieszkaæ w akademiku. Ofert wynajmu pokoi jest za to bardzo wiele i na pewno ich nie zabraknie. Ceny stan-
cji s¹ zró¿nicowane, poniewa¿ ich wysokoœæ warunkuje g³ównie lokalizacja i iloœæ wspó³lokatorów.
Zarówno akademik jak i wynajmowanie mieszkania ma swoje plusy i minusy. Ta z opcji, która wyda nam siê
korzystniejsza zale¿y wy³¹cznie od naszych upodobañ i preferencji. Ka¿dy mo¿e znaleŸæ dla siebie coœ odpo-
wiedniego za kwotê, na któr¹ bêdzie móg³ sobie pozwoliæ. Pamiêtajmy jednak, aby przed podjêciem decyzji
dotycz¹cej miejsca zamieszkania powa¿nie zastanowiæ siê nad tymi rozwi¹zaniami i rozwa¿yæ wszystkie za
i przeciw.

Magdalena Zagrodzka

Mamy wolnoœæ o jak¹ walczyliœmy. Mamy swobodê
dzia³alnoœci gospodarczej, wolnoœæ s³owa. Jedyne
ramy, jakich musimy siê trzymaæ to konstytucja oraz
uszczegó³awiaj¹ce j¹ ustawy i rozporz¹dzenia wpro-
wadzane w ¿ycie przez rz¹dz¹cych. Mamy na rynku
dostêp do tylu dóbr, ile jeszcze nie mia³a ¿adna zna-
na nam cywilizacja. Nigdy wczeœniej nie ¿y³o siê tak
dostatnio. Mamy wiêcej mo¿liwoœci, wiêcej pieniê-
dzy, wiêcej pracy, jak równie¿ wiêcej stresu i wiêcej
potrzeb. Dziœ nie tylko zaspokaja siê potrzeby kon-
sumentów, lecz równie¿ wzbudza.

['Con-
sumed', Wlk. Brytania, 2011]  Jesteœmy nak³aniani
do posiadania dóbr, na jakie wcale nie mieliœmy
wczeœniej ochoty. Poznaj¹c korzyœci wynikaj¹ce
z ich u¿ytkowania jesteœmy sk³onni do zakupu, co
napêdza rynek i gospodarkê. W zwiêkszaj¹cym siê
pêdzie rozwoju cywilizacji zaczynamy siê gubiæ. Na-
szym naturalnym celem w ¿yciu jest zdobywanie
szacunku, statusu spo³ecznego, polepszanie warun-
ków ¿ycia, jak równie¿ zapewnienie przysz³oœci,
bezpieczeñstwa i dostatku sobie i swoim potomkom.
Liczy siê presti¿, szacunek, autorytet. Dobra, które

„Na dziwn¹ cho-
robê psychiczn¹ zwan¹ konsumpcjonizmem cierpi¹
wszyscy. Popadliœmy w zbiorow¹ psychozê. W ry-
walizacji o presti¿ z ludŸmi, którzy maj¹ nas za nic
zaniedbujemy przyjació³, s¹siadów  i dzieci”

.

posiadamy i us³ugi jakie œwiadczymy nadaj¹ do

otoczenia niewerbalny przekaz. Odnoszenie wiêk-
szych korzyœci ekonomicznych niesie za sob¹ lepszy
standard ¿ycia. Jednak sk¹d u ma³¿eñstwa z jednym
dzieckiem potrzeba wielkiej garderoby pe³nej drogich
ubrañ, dwóch samochodów na ró¿ne pory roku,
trzech sypialni lub 300 kana³ów telewizyjnych?
Efektem rozwoju gospodarczego jest m.in. Zwiêksze-
nie standardu ¿ycia poprzez wzrost dochodów, iloœci
nabywanych dóbr, zwiêkszenie bezpieczeñstwa pub-
licznego. Warunkiem rozwoju jest wzrost produktyw-
noœci spo³eczeñstwa, zatrudnienia, inwestycji, spo¿y-
cia dóbr. Nowe technologie zwiêkszaj¹ produkcjê
i redukuj¹ koszty, powoli zastêpuj¹c pracê ludzkich
r¹k. Wiêcej dóbr trafia w rêce spo³eczeñstwa. Przez
ostatnie kilkadziesi¹t lat ludzie inwestowali. Inwestu-
j¹c w nowe technologie zwiêkszaliœmy wartoœæ posia-
danych produktów. Rewolucja przemys³owa da³a nam
telewizory, pralki, zmywarki, wygodne ubrania, samo-
chody. Dziœ naukowcy, projektanci, inwestorzy wci¹¿
próbuj¹ zwiêkszaæ wartoœæ i atrakcyjnoœæ dóbr na
wolnym rynku przypisuj¹c im wyró¿niki takie jak logo
lub marka. Przekonuj¹ nas, ¿e ich nieposiadanie
œwiadczy o naszym niskim standardzie ¿ycia, mier-
nym presti¿u i statusie spo³ecznym. Jednak czy spo-
³eczeñstwo staæ na tyle dóbr o takiej wartoœci, ile
potrafi wytworzyæ dzisiejsza gospodarka?
Jeœli nie b³yœniemy humorem, nie poszczycimy siê
s³owem lub czynem, jeœli popisanie siê charakterem,
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osobowoœci¹, zaletami nie skutkuje, szukamy innych
sposobów, aby zatuszowaæ swoje wady, a nawet
staæ siê nieprzeciêtnie atrakcyjnym. Próbujemy
wszystkiego, czym obdarzy³a nas cywilizacja. W dzi-
siejszych czasach coraz bardziej przek³adamy to na
charakter ekonomiczny. Gdy zakupimy konkretny pro-
dukt, co jest nasz¹ przemyœlan¹ decyzj¹, szybko oka-
zuje siê, ¿e na rynku pojawia siê w nowej, bardziej
atrakcyjnej formie. Wtedy ten, który ca³kiem niedaw-
no zakupiliœmy traci na wartoœci. Iloœæ i wartoœæ dóbr,
jakie posiadamy jest wyznacznikiem naszego powo-
dzenia.
Czy poziom rozwoju ok. 11% (Chiny) jest mo¿liwy do
utrzymania? Czy kryzys mo¿na nazwaæ przesileniem?
Wg pogl¹dów marksistowskich rzecz¹ normaln¹ jest
cyklicznoœæ rozwoju i kryzysu. Kapitalizm powsta³
w momencie, gdy swoj¹ pracê-us³ugê lub posiadany
produkt-efekt swojej pracy mo¿na by³o odsprzedaæ.
Œrodkiem p³atniczym by³ i jest pieni¹dz. W momencie,
gdy zapotrzebowanie na us³ugi lub dobra jest wiêk-
sze ni¿ ich iloœæ oferowana na rynku cena wzrasta.
Gdy czêœæ spo³eczeñstwa nie posiada odpowied-
niego kapita³u popyt spada. Odwo³uj¹c siê do prawa
popytu i poda¿y: ceteris paribus, gdy wiêkszy popyt,
cena wzrasta do momentu, a¿ poda¿ przeroœnie po-
pyt.  Gdy wiêksza poda¿, cena maleje, aby zbyæ siê
produktu a¿ do momentu, gdy popyt wyrówna siê
z poda¿¹. Czêœæ spo³eczeñstwa, której nie staæ na
upragniony produkt/us³ugê zaczyna szukaæ dodat-
kowego „zastrzyku gotówki”. Bo na chleb trzeba
mieæ, bo perfumy trzeba mieæ, bo plazma w domu
musi byæ, bo samochód na alufelgach musi byæ.
Zaci¹gaj¹c po¿yczki, kredyty etc. momentalnie
zwiêkszaj¹ dochód w bud¿ecie domowym zwiêksza-
j¹c popyt na rynku. Po¿yczkodawca na tym zarabia,
chyba ¿e inwestycja okaza³a siê nietrafna. Tempo
wzrostu przychodu bud¿etu domowego musi mieæ
swoj¹ granicê. Mamy zglobalizowany, skomputery-
zowany przep³yw informacji. Odk¹d nagle upad³
najwiêkszy bank w kraju najlepiej rozwiniêtym gos-
podarczo trudno jest dostaæ „zastrzyk gotówki”.
Wci¹¿ o uszy obija nam siê s³owo „kryzys”. Jes-
teœmy w momencie, w którym nasze domowe
bud¿ety przestaj¹ tak szybko rosn¹æ, poniewa¿ nie
mamy ju¿ tak ³atwego dostêpu do „zastrzyków” jak
wczeœniej, przez co mniej kupujemy, a co za tym
idzie  rozwój gospodarczy spowalnia. Ma³o tego,
przestajemy inwestowaæ, a zaczynamy oszczêdzaæ.
Poœrednio powoduje to wariacje na wszelkich œwia-
towych rynkach. Jednak potrzeby wzrastaj¹, ponie-
wa¿ jesteœmy „atakowani” ze wszystkich stron ma-
teria³ami reklamowymi wzbudzaj¹cymi nasze potrze-
by. Potrzeby dostosowania siê do otoczenia, a na-
wet wyró¿nienia siê zachowuj¹c przy tym swoj¹ in-
dywidualnoœæ. W mediach s³ychaæ g³oœno o reces-
jach, spadkach inflacji, bezrobociu, ciêciach bud¿etu,
powiêkszaj¹cym siê d³ugu publicznym. Wytworzyliœ-
my wiêcej dóbr ni¿ jesteœmy w stanie skonsumowaæ.

Brak podstawowej wiedzy ekonomicznej i finansowej
powoduje nieumiejêtny obrót kapita³em. Zmniejsza
siê równie¿ tempo wzrostu ludnoœci, poniewa¿ bo-
imy siê, ¿e nie zapewnimy naszym kolejnym dzie-
ciom dostatku, jaki mamy w swoich wykreowanych
przez marketing wizjach. Zasoby Ziemi s¹ ograni-
czone, a od momentu gdy prawie opanowaliœmy
¿ywio³y na-tury jest nam to coraz bardziej obojêtne.
Odwo³uj¹c siê do piramidy Maslowa: potrzeby fizjo-
logiczne i bezpieczeñstwa mamy zaspokojone,
a pozosta³e, takie jak uznanie i przynale¿noœæ maj¹
dziœ charakter ekonomiczny. Nie boimy siê braku ich
zaspokojenia, ale o niedosyt. Pragniemy coraz wiê-
cej „mieæ” ni¿ „byæ”.
Powtórzê jeszcze raz: ceteris paribus, wiêksza cena
=mniejszy popyt, mniejsza cena=wiêkszy popyt.
Tymi „innymi okolicznoœciami” w ramach ceteris pa-
ribus mog¹ byæ monopole firm, op³aty pañstwowe
np. VAT, wszelkie ograniczenia dzia³alnoœci narzu-
cone przez pañstwo jak np. koncesje. To spowalnia
obrót towarów w kapitalizmie, ale ¿adne pañstwo
nie pozwoli sobie na bankructwo. Maleje popyt, ale
rynek globalny bardzo wolno reaguje, wiêc zanim
ceny i nasza zdolnoœæ nabywcza wróc¹ do poziomu
optimum, minie du¿o czasu. Bêdziemy musieli zma-
gaæ siê nie z niezaspokojeniem naturalnych potrzeb,
ale z niedosytem i poczuciem niedostatku, brakiem
zdolnoœci nabycia tego co sami sobie nawzajem
oferujemy i proponujemy, co wspólnie nazwano
„kryzysem”.

Artur D³ugosz

Na mapie Polski pojawia siê coraz wiêcej biur
coworkingowych. W Internecie znalaz³am
mnóstwo artyku³ów na ten temat.  Siedlce te¿
maj¹ biuro coworkingowe… tylko dlaczego
studenci o tym nie wiedz¹?  Byæ mo¿e jest to
strza³ w dziesi¹tkê dla studentów oraz m³odych
rodziców ma³ych dzieci mieszkaj¹cych w aka-
demiku lub pracuj¹cych w wynajmowanym
mieszkaniu? Postanowi³am to sprawdziæ.

„Wszystko co robimy i kogo spotykamy wczeœniej
czy póŸniej przyniesie wymierne korzyœci. Wa¿ne,
by wykorzystywaæ wszystkie dostêpne œrodki, na-
rzêdzia, mo¿liwoœci, bo druga szansa mo¿e siê nie
powtórzyæ.”

Katarzyna Sobolewska

Robi¹c prezentacjê na wyk³ady, pisz¹c pracê dyplo-
mow¹ a nawet, gdy razem z grup¹ robimy projekt
na zaliczenie ciê¿ko jest nam siê skupiæ a¿ godzinê!
Dlaczego? Rozprasza nas wszystko. Samochody
za oknem, reklamy w TV, s¹siadka z góry i s¹siad
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obok. Czy wy tez tak macie, ¿e w momencie kiedy
powinniœcie poœwiêciæ czas na wa¿ne rzeczy, te
mniej wa¿ne staj¹ siê waszym priorytetem? „Ach...
muszê jeszcze pozmywaæ”, „Mo¿e nastawiê pranie
to jutro za³o¿ê t¹ bia³¹ bluzkê?”. Mnóstwo innych
rzeczy do zrobienia. Dos³ownie wszystko, aby siê
nie uczyæ.  Zaczê³am szukaæ wiêc miejsca, w którym
mog³abym spokojnie skupiæ siê na pracy. Znalaz³am.
Biuro coworkingowe EURO + mieœci siê w Siedlcach,
przy ul. Soko³owskiej 23, III piêtro, lokal nr 10. W sa-
mym centrum Siedlec, 5 minut od Katedry Siedlec-
kiej. Tylko kilkanaœcie kroków od domów studenc-
kich i od Biblioteki UPH.  Jestem na ostatnim piêtrze.
Przed wejœciem wisi kartka: „Biuro czynne jest od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9:00 -17:00.
Szczegó³owe informacje pod numerem tel.
507 75 46 37.” Wchodz¹c do œrodka zauwa¿am
3 osoby popijaj¹ce kawê i pracuj¹ce przy laptopach.
W pokoju na prawo za du¿ym biurkiem siedzi uœ-
miechniêta kobieta. Jak siê póŸniej okaza³o,

. Wita mnie
serdecznie i zaprasza do œrodka.  Jeszcze nie wie,
¿e chcê zadaæ jej kilka pytañ. Po wymianie kilku
przyjemnych zdañ zaczynam zadawaæ pytania.

w³aœ-
cicielka pierwszego biura coworkingowego
w Siedlcach  Katarzyna Sobolewska

- C
- Coworking to w skrócie „wspólna praca”. Ide¹ co-
workingu jest praca w jednym pomieszczeniu osób
reprezentuj¹cych ró¿ne profesje i umo¿liwienie im
nawi¹zania wspó³pracy, inspiracji i wymiany doœ-
wiadczeñ. To pomieszczenia, w których o tempie
pracy, ich godzinach i sposobie jej wykonywania de-
cydujemy sami.  Przy tej swobodzie maj¹ nie mniej
zagwarantowany dostêp do wszystkich urz¹dzeñ
i artyku³ów biurowych, tak jak w normalnym biurze.

- Nie, choæ rzeczywiœcie stanowi¹ oni wiêkszoœæ
u¿ytkowników naszego biura. Z naszych us³ug ko-
rzystaj¹ te¿ osoby prywatne, na przyk³ad korepety-
torzy, którzy tu umawiaj¹ siê na lekcje ze swoimi
uczniami lub nauczyciele jêzyków obcych, prowa-
dz¹cy konwersacje jêzykowe.  Zdarza siê te¿, ¿e
biurka wynajmujê studentom, którzy maj¹ do zrea-
lizowania du¿e projekty w grupie, albo s¹ na etapie
pisania pracy dyplomowej. Wtedy z biurka korzysta-
j¹ „z doskoku”, p³ac¹c np. za jeden tydzieñ lub jed-
norazowo, za godzinê.

- No w³aœnie nie, dom na pocz¹tku mojej drogi za-
wodowej by³ jedynym miejscem pracy i przyznam,

zym jest  biuro coworkingowe? Co to takiego?

- Czy Pani klientami s¹ tylko przedsiêbiorcy
i „freelancerzy”?

- Czy Pani zawsze pracowa³a poza domem?

¿e przez to moja wydajnoœæ by³a bardzo niska,
musia³am poœwiêciæ dwa razy wiêcej czasu na
opracowanie projektu ni¿ teraz, gdy mam swoje
miejsce, niezale¿ne, swobodne, do którego idê
popracowaæ, nie myœl¹c o domowych obowi¹zkach.
Do tego jeszcze zapraszam tu swoich klientów, co
by³o bardzo krêpuj¹ce i ma³o komfortowe przy pracy
w domu. Dziêki temu mój wizerunek jako profesjo-
nalisty zdecydowanie siê zwiêkszy³ w oczach moich
kontrahentów, co wp³ynê³o na zwiêkszenie iloœci zle-
ceñ i rozpoznawalnoœæ na rynku. Podczas pracy
oderwanie siê od codziennych obowi¹zków  pozwala
zachowaæ tak wa¿n¹ dla nas higienê psychiczn¹.
Powroty do domu staj¹ siê mi³e, bo dom to miejsce
odpoczynku i relaksu, a nie pe³ne pracy i nerwów.
Tak powinno pozostaæ!

Dzia³amy na zasadzie inkubatora przedsiêbior-
czoœci, gdzie studenci mog¹ po niewielkich kosztach
znaleŸæ presti¿owe miejsce dla siedziby swojej dzia-
³alnoœci i swobodnie korzystaæ ze sprzêtu biurowe-
go i doradztwa w zakresie prowadzonej firmy.
W ramach miesiêcznej op³aty abonamentowej za-
pewniamy dostêp do biurka oraz pe³nej infrastruktury
biurowej. W cenê najmu wliczona jest  obs³uga re-
cepcyjna, dostêp do szybkiego sta³ego ³¹cza inter-
netowego, drukarki, skanera, ksero i innych podsta-
wowych drobnych artyku³ów biurowych, jak równie¿
zaplecza kuchennego z mo¿liwoœci¹ przygotowania
kawy, herbaty czy ciep³ego posi³ku. Du¿a Sala jest
wyposa¿ona w pe³n¹ infrastrukturê techniczn¹,
w tym rzutnik multimedialny wraz z ekranem i flip-
chart z tablic¹ suchoœcieraln¹. Nasze wsparcie
start-up'ów jednak nie ogranicza siê jedynie do po-
mocy stricte technicznej, lokalowej. My idziemy dalej
i oferujemy szeroki zakres szkoleñ, warsztatów, tre-
ningów, wyposa¿aj¹cych uczestników w przydatne
umiejêtnoœci mened¿erskie, tak by w pe³ni przygo-
towaæ ich do osi¹gniêcia dojrza³oœci biznesowej.

Wstajê. Co widzê za oknem? Z ostatniego piêtra widzê piêkn¹ panoramê miasta…  Mogê jedynie napisaæ: przynieœ laptopa, wybierz sobie biurko i pod³¹cz siê do Internetu. Potem mo¿esz ju¿ tylko pracowaæ, obserwowaæ, bawiæ siê i nawi¹zywaæ kontakty. Posmakuj, czym jest coworking. Zrób sobie kawê, herbatê. Mo¿e zdecydujesz siê, by zostaæ coworkerem i znajdziesz swój k¹t do pracy?

- Teraz, w czym mo¿e Pani pomóc studentom
rozpoczynaj¹cym karierê zawodow¹?
-

- Dziêkujê za rozmowê.

Karolina Kowalczyk

Wstajê. Co widzê za oknem? Z ostatniego piêtra
widzê piêkn¹ panoramê miasta…  Mogê jedynie
napisaæ: przynieœ laptopa, wybierz sobie biurko
i pod³¹cz siê do Internetu. Potem mo¿esz ju¿ tylko
pracowaæ, obserwowaæ, bawiæ siê i nawi¹zywaæ
kontakty. Posmakuj, czym jest coworking. Zrób
sobie kawê, herbatê. Mo¿e zdecydujesz siê, by
zostaæ coworkerem i znajdziesz swój k¹t do pracy?

Karolina Kowalczyk



Z biegiem historii coraz
wa¿niejsze znaczenie
nabra³o pojêcie pañstwa.
Kraj kszta³towa³ siê od
rozpadu bipolarnego uk-
³adu œwiata i powstania
cz³owieka myœl¹cego.
By³a to coraz bardziej
rozbudowana i unowo-
czeœniana instytucja.
Jednak bardziej pierwot-

na od pañstwa by³a wspólnota domowa, z po³¹cze-
nia któ-rej powsta³a gmina, a dopiero z po³¹czenia
gmin - kraj. Cz³owiek by³ „z natury stworzony do ¿y-
cia w pañstwie". Jest to jedna z teorii powstania
pañst-wa wed³ug Arystotelesa.
Czym tak naprawdê jest pañstwo. Moim zdaniem
najlepszym wyt³umaczeniem owego terminu jest
okreœlenie, ¿e pañstwo to nic innego jak spo³eczeñ-
stwo, jego terytorium i w³adza zwierzchnia. Bez jed-
nego z tych trzech czynników pañstwo by nie istnia³o.
Trzeba jednak przyznaæ, ¿e to w³aœnie spo³eczeñs-
two jest najwa¿niejsze. To w³aœnie dla niego funkcjo-
nuje pañstwo. To dla niego wype³nia swoje obowi¹z-
ki rz¹d i prezydent, którego ludzie sami wybieraj¹.
Ta spo³ecznoœæ powinna wykazywaæ siê kilkoma ce-
chami. G³ówne cechy to patriotyzm, oddanie dla
pañstwa, wiernoœæ i to¿samoœæ narodowa. To¿sa-
moœæ narodowa to nic innego jak odczuwanie od-
rêbnoœci wobec innych narodów, posiadanie w³as-
nej kultury narodowej, znajomoœæ obyczajów, histo-
rii swojego kraju, a tak¿e szacunek wobec symboli
narodowych: god³a, flagi i hymnu.
Ka¿dy cz³owiek w innym momencie ¿ycia poznaje
swoj¹ to¿samoœæ. Niekiedy bywa tak, ¿e w ogóle
jej nie odczuwa - mam tu na myœli o ludzi uwa¿aj¹-
cych siê za mieszkañców ca³ego globu, czyli tzw.
kosmopolitów. Cz³owiek kszta³tuje swoj¹ to¿sa-
moœæ narodow¹ przez ca³e ¿ycie. Najpierw ucz¹
tego rodzice, nastêpnie nauczyciele. Punktem kul-
minacyjnym w uto¿samieniu siê z narodem jest
niew¹tpliwie ukoñczenie osiemnastego roku ¿ycia
i otrzymanie dowodu osobistego. To wtedy w wyso-
kim stopniu cz³owiek uto¿samia siê z narodem.
Chc¹c dowiedzieæ siê, co dzisiejsza m³odzie¿ s¹dzi
o pañstwie, przeprowadzi³am ankietê wœród 50 stu-
dentów. Zada³am im jedno proste pytanie: 'Czy pañ-
stwo odgrywa wa¿n¹ rolê w Twoim ¿yciu?' i popro-
si³am o krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi.
Na podstawie wyników ankiety wyci¹gnê³am wnio-
sek, ¿e m³odzi ludzie uwa¿aj¹, ¿e pañstwo nie spe³-
nia w ich ¿yciu wa¿nej roli. S¹dz¹, ¿e Polska to tylko
kraj, miejsce, w którym siê wychowali i spêdzili dzie-
ciñstwo. Prawdopodobnie wiêkszoœæ z nich wyjedzie
do innego kraju, by tam zarabiaæ, za³o¿yæ rodzinê,
czêsto zapominaj¹c o ojczyŸnie, swoich korzeniach
i to¿samoœci. Moim zdaniem zrobi¹ oni wielki krok

w ty³. To w³aœnie od m³odego pokolenia zale¿y
przysz³oœæ naszego kraju, od ich wykszta³cenia,
patriotyzmu i pracy na rzecz pañstwa. Uogólniaj¹c,
mogê stwierdziæ, ¿e przysz³oœæ danego pañstwa
zale¿y od dzia³añ i podejmowanych decyzji jednos-
tek, zamieszkuj¹cych dany teren. Z tego te¿ powodu
powinna zmieniæ siê sytuacja na rynku pracy  przede
wszystkim wiêcej miejsc pracy i wy¿sze zarobki. Mi-
gracje spo³eczeñstwa w du¿ym stopniu zwiêkszaj¹
bezrobocie w pañstwie, a co za tym idzie, zwalnia
siê tempo rozwoju gospodarczego.
Jednak¿e, w Polsce nie brakuje  osób, które s¹ dum-
ne z tego, ¿e siê tu urodzi³y i s¹ obywatelami nasze-
go kraju. S¹ oni wierni i oddani swojej ojczyŸnie, a ich
serca przepe³nione s¹ patriotyzmem. Patriotyzm to
nic innego jak umi³owanie swojej ojczyzny, stawianie
jej na pierwszym miejscu. Jest to tak¿e szacunek wo-
bec historii i symboli narodowych. Na pytanie, kto by³
wielkim patriot¹, czêœæ spo³eczeñstwa odpowiedzia³-
aby zapewne bez zastanowienia: Jan Pawe³ II. ¯y³ on
w latach 1920-2005. Jego m³odoœæ przypada na
II wojnê œwiatow¹, podczas której walczy³ o Polskê.
Uwa¿a³ j¹ za swój dom, swoje miejsce na ziemi. Dla-
tego te¿ uczestniczy³ w podziemnych spotkaniach,
pomaga³ potrzebuj¹cym, walczy³ o Polskê z Niem-
cami. Jego wiara w lepsze jutro i zaanga¿owanie by-
³a tak silna, ¿e by³by w stanie wszystko zrobiæ dla
wolnoœci swojego kraju.

Patriot¹ mo¿e byæ ka¿dy zwyk³y cz³owiek. Znany
polski raper Leszek Kazimierczak (zwany potocznie
Eldo) posiada w swojej dyskografii piosenkê pod ty-
tu³em „Nie pytaj o ni¹”. Tekst piosenki mówi g³ównie
o ¿yciu autora oraz jego przemyœleniach i refleksji
o ojczyŸnie. Wokalista jest pewien, ¿e odda³by ¿ycie
w imiê ojczyzny. Piosenka jest pe³na patriotyzmu.
Autor zas³uguje na wielkie uznanie i szacunek. Mo-
¿e dziêki takim artystom spo³eczeñstwo zrozumie,
co tak naprawdê jest wa¿ne i jak powinno siê postê-
powaæ.
Uwa¿am, ¿e patriotyzm i poczucie to¿samoœci naro-
dowej s¹ najcenniejszymi wartoœciami obywatela.
Ka¿dy Polak powinien uto¿samiaæ siê ze swoj¹ oj-
czyzn¹. Powinien o ni¹ dbaæ i szanowaæ, a gdy przyj-
dzie taka potrzeba poœwiêciæ ¿ycie dla jej wolnoœci.
Patriot¹ mo¿e byæ ka¿dy z nas, równie¿ i Ty.

Martyna Dobrzyniewicz



A ten zwyciêzca, kto drugiemu da
Najwiêcej œwiat³a od siebie.

A.Asnyk

Chcê Wam opowiedzieæ o wolontariacie studenckim,
który od lat dzia³a na naszej uczelni. Jest to program
realizowany przez Fundacjê Rozwoju Wolontariatu.
Program ten ma na celu dzielenie siê wiedz¹ i doœ-
wiadczeniem. W³aœciwie zaczê³o siê od zak³adu po-
miêdzy wyk³adowcami Politechniki Warszawskiej.
Przegra³ ten, który postawi³ na to, ¿e nie ma bezin-
teresownie dziel¹cych siê wiedz¹ studentów. Ich
niewinna zabawa doprowadzi³a do zorganizowania
grupy studentów, a tak¿e kogoœ kto chcia³ ten po-
mys³ wesprzeæ. Polsko-Amerykañska Fundacja Wol-
noœci, która prowadzi wiele inicjatyw w Polsce pod-
jê³a siê równie¿ finansowania programu PROJEK-
TOR  wolontariat studencki. Dlaczego wolontariat
wœród dzieci i m³odzie¿y? Bo dzieci to niezwyk³a
energia, czêsto trudna do opanowania, szczególnie
na pocz¹tku, jednak w toku zajêæ ta energia udziela
siê równie¿ wolontariuszom. Miêdzy innymi to dziêki
niej zawsze znajdujemy w sobie si³ê, aby dzia³aæ,
dzieliæ siê pasjami, a wreszcie by spe³niaæ marzenia.
Ponadto, jak mówi jedna z wolontariuszek:

- udzia³ w wolontariacie daje mi wiele radoœci
i satysfakcji, ¿e mogê poczuæ sie potrzebna. Po-
nadto pozwala mi otworzyæ siê na ludzi. Dziêki
wolontariatowi zdobywam nowe doœwiadczenie
i umiejêtnoœci,  a tak¿e w ciekawy sposób spê-
dzam wolny czas.

Wolontariat to równie¿ wielka szko³a kreatywnoœci,
której tak czêsto nam brakuje, i która tak czêsto
pomaga nam w codziennym ¿yciu. Szczególnie
w przypadku sytuacji zupe³nie dla nas nowych - kre-
atywnoœæ staje siê niezwykle cenna. Innymi s³owy
dziêki takiemu doœwiadczeniu jak wolontariat, kiedy
nie musimy, ale chcemy zrobiæ coœ wiêcej, stajemy
siê bardziej otwarci i kreatywni. Nasze dzia³ania
skupiaj¹ siê na dawaniu przyjemnoœci, a nie na eg-
zekwowaniu czy ocenianiu postêpów w realizacji
œciœle okreœlonych za³o¿eñ. Gdy¿ to w³aœnie ta ot-
wartoœæ i kreatywnoœæ jest czymœ, co nas wzbogaca
o nowe refleksje czy umiejêtnoœci.

Obok kreatywnoœci i otwartoœci na ludzi, bardzo
wa¿ne jest równie¿ doznawanie uczucia samo-
realizacji. Studenci, czêsto nawet Ci bardzo dobrzy,
maj¹ w¹tpliwoœci i obawy co do swojej przysz³oœci.
Gdy¿ osi¹gniêcie koñcowego celu zajmuje wiele
czasu i pracy. Co powoduje, ¿e przestajemy czerpaæ
przyjemnoœæ z  tych pomniejszych osi¹gniêæ. ¯ycie
studenta czêsto  krêci siê wokó³ szeregu schema-
tycznie powtarzalnych zachowañ i postaw. To nie
daje poczucia samorealizacji, to raczej jakby zatrzy-
manie siê w czasie. Chcê coœ zmieniæ  postanawia-
my w sobotê  a od poniedzia³ku idziemy znanym,
utartym szlakiem. Wynika to chocia¿by z obawy, ¿e
to co nowe  mo¿e okazaæ siê zbyt trudne. Kiedyœ
studentka, która teraz jest wolontariuszk¹, przyzna-
³a, ¿e

Cd. na nastêpnej stronie



- przez d³u¿szy czas wzbrania³am siê przed tym,
aby zasiliæ szereg wolontariuszy, poniewa¿ ba³am
siê, ¿e nie podo³am zadaniom jakie zostan¹ mi
postawione. W pewnym momencie jednak uleg-
³am i mogê przyznaæ, ¿e ani razu nie po¿a³owa-
³am tej decyzji. Jak to czêsto bywa "strach ma
wielkie oczy" tak i w tym przypadku przys³owie
to sprawdzi³o siê w 100%, poniewa¿ od samego
pocz¹tku mog³am liczyæ na pomoc i wsparcie
wielu bardzo kompetentnych osób.

Dlatego warto jest podj¹æ ryzyko, gdy¿ samoreali-
zacja jest bardzo wa¿n¹ sk³adow¹ w czerpaniu pe³ni
radoœci z ¿ycia. W przypadku pomocy niesionej
dzieciom nigdy nie musimy d³ugo czekaæ, by do-
œwiadczyæ poczucia samorealizacji. Dostajemy j¹
w ka¿dym uœmiechu dziecka, w ka¿dym s³owie
„dziêkujê”, w ka¿dym b³ysku oka  i wreszcie z ka¿-
dym przytuleniem. Bo si³a i radoœæ czerpana z uœ-
miechów dzieci jest bezcenna.

Zatem zapraszam wszystkich zainteresowanych
studentów !
Kontakt:  511868431,
m.wojewodzka@projektor.org.pl

Monika Wojewódzka

Du¿o dobrej, chrzeœcijañskiej muzyki, zabawne aneg-
doty, interesuj¹ce pantomimy, ciekawe konferencje,
modlitwa inna od tej, do której jesteœmy przyzwycza-
jeni i wiele innych zadziwiaj¹cych rzeczy mo¿ecie
zobaczyæ i prze¿yæ podczas Wieczorów Chwa³y -
koncertów ewangelizacyjnych. Spotkania te organi-
zowane s¹ przez Wspólnotê Jednego Ducha w ka¿-
dy ostatni czwartek miesi¹ca w sali wielofunkcyjnej
KLO w Siedlcach. To jedyna tak impreza odbywaj¹-
ca siê cyklicznie ju¿ od 6 lat, która gromadzi oko³o
500 osób i w jednym miejscu, w jednym czasie i Jed-
nym Duchu, co miesi¹c.
To tylko jedna z inicjatyw podejmowanych przez
Wspólnotê Jednego Ducha, któr¹ zajmuje siê ks.
Tomasz Bieliñski, siedlecki duszpasterz akademicki.
W tym roku w ramach „Wiosennej Ewangelizacji”
cz³onkowie WJD wyszli z Dobr¹ Nowin¹ i pe³nym
nadziei przes³aniem do studentów mieszkaj¹cych
w akademikach. Spo³ecznoœæ akademicka przyjê³a
to dzia³anie z entuzjazmem, ¿yczliwoœci¹ i otwartoœ-
ci¹, co dla wszystkich cz³onków WJD stanowi og-
romn¹ motywacjê do dalszej pracy.
Grupa spotyka siê w ka¿dy czwartek, by formowaæ
siê duchowo, wspólnie siê modliæ, uczyæ ewangeli-
zacji oraz zawi¹zywaæ wspólnotê miêdzy sob¹.
W ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca odprawiana
jest Msza Œwiêta za ca³¹ wspólnotê, a bezpoœrednio
po niej WJD przewodniczy Adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu. Drugi i trzeci czwartek miesi¹ca to czas
na spotkania formacyjno-warsztatowe, podczas któ-
rych s³uchamy naszego ksiêdza opiekuna, dzielimy
siê spostrze¿eniami i rozwa¿amy S³owo Bo¿e. Wew-
n¹trz grupy dzia³aj¹ i prê¿nie rozwijaj¹ siê diakonie:
muzyczna, teatralna, modlitwy wstawienniczej, tech-
niczna i organizacyjna. Ka¿dy mo¿e znaleŸæ tu coœ
dla siebie. WJD tworz¹ zarówno studenci, licealiœci,
jak i osoby starsze, co daje wspania³¹ oko³o 60 oso-
bow¹ za³ogê statku, który obra³ w³aœciwy kurs: niebo.
Oprócz inicjatyw modlitewnych, rekolekcji czêsto
spotykamy siê na wieczorach integracyjnych, dysko-
tekach, organizujemy sp³ywy kajakowe, gry zespo-
³owe i wiele innych ciekawych form spêdzania ze
sob¹ cza-su wolnego. Tworzymy jedn¹ wielk¹ ro-
dzinê, w której ka¿dy czuje siê dobrze, wie, ¿e jest
kochany i po-trzebny, akceptowany i niezbêdny.
Wspólnota Jednego Ducha wspó³pracuje z Stowa-
rzyszeniem Katolickiej M³odzie¿y Akademickiej oraz
Duszpasterstwem Akademickim w Siedlcach. Wiemy,
¿e wspólnie mo¿emy zdzia³aæ wiêcej. W przesz³oœci
podejmowaliœmy tak¿e wspólne inicjatywy z innymi
grupami i organizacjami katolickimi.



Oœrodek JeŸdziecki UPH, który mieœci siê przy ulicy
Kazimierzowskiej 3, skupia studentów pragn¹cych
poznaæ szlachetne tajniki sztuki jeŸdzieckiej. Znaj-
duj¹cy siê przy placówce Akademicki Klub JeŸ-
dziecki „Horpluch” ju¿ od ponad 30 lat dzia³a i orga-
nizuje szereg imprez okolicznoœciowych takich jak
bale, rajdy, Hubertusy (pogoñ za lisem), zawody
sportowe (uje¿d¿enie i skoki), pokazy jeŸdzieckie
na XIV Festiwalu Nauki i Sztuki czy letni nadbu¿añ-
ski obóz jeŸdziecki w Gajówce „Trojan”.
Tradycyjn¹ imprez¹ AKJ-tu jest coroczny bal zwany
przez studentów „Balem Koniarza”. Jest to szcze-
gólna uroczystoœæ, podczas której zebrani przycho-
dz¹ w strojach wieczorowych i bawi¹ siê do przy-
s³owiowego „bia³ego rana”. W tym roku Bal odby³
siê w lutym a roztañczeni studenci udowodnili, ¿e
nie tylko w jeŸdziectwie œwietnie daj¹ sobie radê.
Kolejn¹ doœæ ciekaw¹ imprez¹ jest „Jajeczko AKJ-tu”
organizowane z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielka-
nocnych. Cz³onkowie AKJ-tu wraz z goœæmi spoty-
kaj¹ siê, aby podzieliæ siê symbolicznym jajeczkiem.
W mi³ej atmosferze wszyscy spo¿ywaj¹ w³asno-
rêcznie przygotowane smaczne potrawy.
Nie sposób nie wspomnieæ o rajdach, które s¹ jedn¹
z najciekawszych imprez jeŸdzieckich i zawsze przy-
nosz¹ szereg pozytywnych emocji oraz radoœci
wszystkim jeŸdŸcom. Nocny teren jest to rajd, który
na d³ugo zostaje w pamiêci jego uczestników. Jest
wielkim prze¿yciem. „Uzbrojeni” w p³on¹ce pochod-
nie jeŸdŸcy dosiadaj¹cy swoje wierzchowce, udaj¹
siê do pobliskiego lasu, by w atmosferze ogólnej

W dzisiejszych czasach studenci nie mog¹ narzekaæ na brak mo¿liwoœci spêdzania wolnego czasu.
Kluby, krêgielnie, kawiarnie, a nawet wieczorki karaoke to tylko nieliczne atrakcje, które mog¹ uroz-
maicaæ szaroœæ dnia codziennego. Oprócz tego w Siedlcach istnieje wiele szkó³ tañca. Jedna z nich
od wielu lat wspó³pracuje z UPH, kszta³c¹c liczn¹ rzeszê naszych studentów, wyk³adowców i pracow-
ników administracji. Mowa tu o Siedleckim Studiu Tañca Towarzyskiego Anny i Jana Jaroszyñskich
proponuj¹cym szeroki zakres kursów: od latino solo do tañca towarzyskiego.

radoœci œpiewaæ „AKJ-towe piosenki”, których auto-
rami s¹ oni sami lub ich rówieœnicy ze wczeœniej-
szych lat.
Marzec to równie¿ miesi¹c „pracowity dla studentów”.
Ocieplenie zwiastuje zbli¿aj¹ce siê Po¿egnanie Zimy
oraz sprzyja zorganizowaniu rajdu konnego. Studen-
ci siod³aj¹ konie i wyje¿d¿aj¹ w teren. Licznie przy-
by³ych jeŸdŸców i goœci jak co roku czeka palenie
Marzanny, aby zgodnie z tradycj¹ po¿egnaæ zimê
i przywitaæ wiosnê.
Akademicki Klub JeŸdziecki pod przewodnictwem
prezesa Darii Fabisiak i patronatem kierownika Oœ-
rodka JeŸdzieckiego mgr Wies³awem Augustynia-
kiem organizuje tak¿e zebrania, podczas których
m³odzi adepci sztuki jeŸdzieckiej mog¹ siê wiele
nauczyæ od ich starszych kolegów oraz zobaczyæ
dawne czasy na zdjêciach i filmach, na których stu-
denci tacy jak oni uczyli siê jeŸdziæ oraz brali udzia³
w ró¿nych imprezach.
AKJ ma tak¿e swój funpage na stronie:
www.facebook.com/akjhorpluch oraz witrynê Oœ-
rodka JeŸdzieckiego www.oj.uph.edu.pl.
Zapraszamy tak¿e wszystkich chêtnych do udzia³u
w zebraniach oraz imprezach w duchu przyjaŸni
i wspó³pracy.
Na koniec mo¿na by dodaæ znane „koñskie” przy-
s³owie: „Bo najwiêksze szczêœcie w œwiecie - na
koñskim le¿y grzbiecie!” - Ty te¿ mo¿esz przyjœæ do
nas i prze¿yæ niesamowit¹ przygodê - wystarczy
chcieæ!

Rafa³ Laszuk

Taniec jest obecny w ¿yciu ludzi od dawna. Wspó³czeœnie bardzo trudno przejœæ obok niego obojêtnie. Prog-
ramy telewizyjne, castingi, wywiady, bardzo czêsto dotycz¹ tañca. Gdzie tkwi jego fenomen? Czy to tylko kroki,
czy coœ o wiele wiêcej? Czym potrafi byæ dla ludzi? Jak¹ skrywa tajemnicê? Na te i inne pytania odpowie tan-
cerka, instruktor tañca, choreograf, muzyk a przede wszystkim œwietny pedagog - Anna Jaroszyñska.

- Taniec zbli¿a ludzi?
- Oczywiœcie. Zw³aszcza taniec towarzyski bardzo zbli¿a i otwiera na drugiego cz³owieka. Taniec wrêcz obna¿a.
W tañcu mo¿na wiele dowiedzieæ siê o sobie samym i o drugim cz³owieku.
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- Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e taniec to terapia dla
osób nieœmia³ych? Pozwala otworzyæ siê? Prze-
³amaæ barierê wstydu?
- To chyba najtrudniejszy etap nauki tañca. S¹ oczy-
wiœcie ludzie, którzy nie maj¹ problemu z akceptacj¹
siebie, z bliskoœci¹ i dobraniem siê w parê z p³ci¹
przeciwn¹. Jest jednak spore grono osób bardzo
nieœmia³ych, mo¿e te¿ zakompleksionych, które
potrzebuj¹ czasu, aby siê otworzyæ, odwa¿yæ, sta-
n¹æ w bliskim kontakcie w parze, dotkn¹æ drugiej
osoby. Wielokrotnie na naszych oczach ludzie po-
konywali wszelkie bariery, otwieraj¹c siê na drugie-
go cz³owieka.

- Oba na swój sposób. Latino solo, ze wzglêdu na
szybkie i gor¹ce rytmy oraz fakt nieustannego tañ-
czenia przed lustrem, jest bardziej wyzwalaj¹cy dla
samego siebie, buduj¹cy pozytywn¹ samoocenê.
Jest w nim wiêcej swobody, luzu i sexapilu (równie¿
dla mê¿czyzn!). Jednak najwiêcej rewolucji w relacji
z drugim cz³owiekiem wnosi taniec towarzyski. Kiedy
ch³opak musi stan¹æ z dziewczyn¹, dotkn¹æ jej,
wzi¹æ za ni¹ odpowiedzialnoœæ, bo przecie¿ prowadzi
swoj¹ partnerkê i przy tym wszystkim nie pogubiæ
w³asnych kroków - to jest to powa¿ne wyzwanie.
Ka¿dy styl dodatkowo wyzwala inne emocje: od ele-
ganckiego i wytwornego walca, przez namiêtn¹ rum-
bê, po sexown¹ sambê czy szalonego jive'a. Nie-
rzadko to walka z samym sob¹. Jeœli w grê wchodz¹
emocje, nie da siê udawaæ.

- Dla studenta, który za kilka lat bêdzie szuka³ pracy
jest to idealna szko³a ¿ycia, bo takiej otwartoœci i od-
wagi, jak na lekcjach tañca, nie nauczy siê nigdzie
indziej. Taniec rozwija równie¿ kondycjê fizyczn¹, ko-
ordynacjê, poprawia sylwetkê, a przede wszystkim to
œwietna okazja, ¿eby poznaæ fantastycznych, ciesz¹-
cych siê ¿yciem ludzi. Ponadto jest to doskona³a oka-
zja na znalezienie pracy . Na kursie spotykamy ró¿-
nych ludzi, zdarzaj¹ siê wœród nich kierownicy, w³aœ-
ciciele ró¿nych firm. To ogromna szansa na znalezie-
nie zatrudnienia.

- Zdecydowanie tak. Na kursach tañca mo¿na na-
uczyæ siê obycia nie tylko na parkiecie, ale równie¿
jak postêpowaæ z kobiet¹, z mê¿czyzn¹. Wi¹¿e siê
to z nauk¹ etykiety towarzyskiej. K³adziemy du¿y
nacisk na kulturê osobist¹.

- Jaki rodzaj tañca w tym bardziej pomaga: solo
czy towarzyski?

- Du¿a grupa Pani kursantów to studenci. Czym
dla nich jest taniec? Co daje im na przysz³oœæ?

- M³ody cz³owiek uczy siê jak funkcjonowaæ
w towarzystwie…

- Czy ludzie maj¹ du¿e trudnoœci w opanowaniu
kroków?
- To jest bardzo indywidualna kwestia. Wa¿ne jest
jednak, by wytrwale d¹¿yæ do postawionego celu,
nie za³amywaæ siê, jeœli np. coœ na pocz¹tku nie wy-
chodzi. Wszystko zale¿y od psychiki cz³owieka. S¹
osoby, którym jest ciê¿ko, ale s¹ równie¿ takie, któ-
rym przychodzi to z ³atwoœci¹. Jednak konsekwentne
i cierpliwe uczenie siê daje du¿e efekty, w ka¿dym
przypadku, bez wyj¹tku. Zdarza nam siê bowiem
uczyæ osoby niepe³nosprawne, które mog¹ mieæ
wiêksze k³opoty ni¿ inni, ale z nasz¹ pomoc¹ zawsze
jakoœ sobie radz¹. Pamiêtam, jak kilka lat temu mie-
liœmy na zajêciach osoby z niedos³uchem. Porozu-
miewaliœmy siê jedynie na kartkach, bo ciê¿ko by³o
zrozumieæ ich mowê, ale w tañcu okazywali siê naj-
lepsi w grupie. Zw³aszcza ch³opak mia³ niesamowite
poczucie rytmu i œwietnie prowadzi³ partnerki. Mo¿e
odczuwa³ jakieœ wibracje w pod³odze? Do dziœ sta-
nowi to dla mnie niezwyk³¹ tajemnicê. By³y to dla nas
takie „pere³ki”. Jest to œwiadectwo na to, ¿e taniec
zbli¿a, pokonuje bariery i jest naprawdê dla ka¿dego.

- Co sprawia, ¿e ludzie wybieraj¹ w³aœnie taniec
jako sposób spêdzania wolnego czasu?

- Ona czy on? Kto rz¹dzi w tañcu?

- Jest ciekawy, barwny, daje wiele mo¿liwoœci i sta-
nowi najlepsz¹ rozrywkê. Taniec idzie ca³y czas do
przodu, zmienia siê. My te¿ otwieramy siê na ró¿ne
techniki. Ludzi przyci¹ga egzotycznoœæ tañców.
Tañce latynoamerykañskie ucz¹ spotkania z egzot-
yk¹. Tañcz¹c mamy mo¿liwoœæ zetkniêcia siê z in-
nymi kulturami.

- Zdecydowanie mê¿czyzna. Taniec uczy jak byæ
prawdziw¹ kobiet¹ i prawdziwym mê¿czyzn¹. Mê¿-
czyzna, który potrafi poprowadziæ w tañcu, jest zde-
cydowany i opanowany stanowi oparcie dla kobiety.
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Partnerki - mimo, ¿e czêsto lubi¹ rz¹dziæ w tañcu -
zawsze szukaj¹ kogoœ silniejszego. Kobiecoœæ
w tañcu bowiem to subtelnoœæ, zmys³owoœæ, deli-
katnoœæ, a kiedy trzeba to zadziornoœæ, uwodzenie,
k³ótnie i zazdroœæ. Tak jak w ¿yciu.

- Tworzymy now¹ jakoœæ tañca towarzyskiego oraz
wprowadzamy na nasz rynek tañce, których Siedlce
nie znaj¹, tj.: szerokie spektrum tañców latynoame-
rykañskich (ró¿ne odmiany salsy, mambo, bachaty,
kizomby, zouka, reggaetonu i wiele innych). Poza
tym nie traktujemy naszego nauczania jak zawodu.
Taniec jest nasz¹ mi³oœci¹ i pasj¹. Nigdy nie stoimy
w miejscu. Nieustannie siê rozwijamy i szkolimy
w kraju i za granic¹, dziêki czemu przywozimy no-
winki techniczne oraz style prosto z Kuby, Hiszpanii
czy Afryki. Pokazujemy naszym kursantom kawa³ek
egzotycznego latynoskiego œwiata, zara¿amy ich
nasz¹ pasj¹. Poza tym robimy najlepsze imprezy
taneczne w regionie, z animacjami, zabawami oraz
pokazami tanecznymi. Jednak¿e s¹ one organizo-
wane wy³¹cznie dla zamkniêtego grona naszych
kursantów i tancerzy (polecam obejrzenie naszej ga-
lerii foto na facebooku albo stronie www.taniec-towa-
rzyski.com). Ale jeœli czytelnicy zechc¹ na w³asnej
skórze przekonaæ siê czym jest taniec to prosimy
o kontakt przez nasz¹ stronê internetow¹. Tam
znajduj¹ siê informacje o nowych kursach tañca.
Tanecznie pozdrawiamy

- Co odró¿nia Pañstwa szko³ê od pozosta³ych,
które mamy w Siedlcach?

Magdalena Zagrodzka

Jestem we wspólnocie ju¿ od 2 lat i widzê, jak dia-
metralnie moje ¿ycie zmieni³o siê pod wp³ywem te-
go, co us³ysza³am i zobaczy³am. Teraz odnajdujê
g³êboki sens nawet w trudnych wydarzeniach z mo-
jego ¿ycia, co paradoksalnie dodaje mi si³ i wlewa
w moje serce nadziejê, bo „Bóg z tymi, którzy go
mi³uj¹, wspó³dzia³a we wszystkim dla ich dobra”
(Rz8,28). Nareszcie mogê byæ sob¹, uœmiechaæ siê
i œmiaæ bez limitu, a tak¿e cieszyæ siê pe³ni¹ ¿ycia
z osobami, które podobnie jak ja, chc¹ formowaæ
siebie, uczyæ siê kochaæ innych, codziennie na nowo
spotykaæ ¿ywego Boga i mówiæ o Jezusie tym, którzy
poszukuj¹ prawdziwego Szczêœcia i Mi³oœci w ¿yciu.
Zapraszam wszystkich, by na w³asne oczy i uszy prze-
konali siê o tym, co przed chwil¹ przeczytali.
Do zobaczenia!

Katarzyna O³dakowska

1.Spo¿ywaj 4-5 posi³ków dziennie

2.Woda Twoim sprzymierzeñcem

3.Spo¿ywaj warzywa i owoce

4.Unikaj fast foodów

5.Wybieraj pieczywo z pe³nego przemia³u

6.Ogranicz spo¿ycie soli

Wa¿ne jest to, aby posi³ki spo¿ywaæ regularnie.
Unikniesz wtedy napadów „wilczego g³odu” oraz
podjadania miêdzy posi³kami. Staraj siê dok³adnie
prze¿uwaæ ka¿dy kês.

Przeciêtne zapotrzebowanie na p³yny w diecie wy-
nosi 1,5-2 litrów. Podstawowym p³ynem powinna
byæ woda,  gdy¿ jest niezbêdna dla zachowania
prawid³owych procesów metabolicznych.

Dlaczego tak wa¿ne jest spo¿ywanie warzyw
i owoców ? Zawarte jest w nich wiele witamin,
sk³adników od¿ywczych oraz du¿a iloœæ b³onnika
pokarmowego. Warzywa i owoce powinny byæ do-
dawane do ka¿dego posi³ku.

Co dos³ownie oznacza „unikaj szybkiego jedzenia”.
Do tych produktów mo¿emy zaliczyæ: hot dogi, za-
piekanki, hamburgery czy kebaby. S¹ to produkty
wysoce przetworzone, zawieraj¹ce przede wszyst-
kim du¿¹ iloœæ t³uszczu, który w nadmiarze nieko-
rzystnie wp³ywa na nasze zdrowie. Tego typu je-
dzenie przyczynia siê do powstawania wielu scho-
rzeñ m.in. oty³oœci, mia¿d¿ycy, nadciœnienia têtni-
czego oraz zaparæ.

Nale¿y stawiaæ na produkty pe³noziarniste, gdy¿
s¹ one cennym Ÿród³em wielu sk³adników, takich
jak: b³onnik, substancje bioaktywne oraz witaminy
i minera³y. Produkty te wspomagaj¹ m.in. prawid³o-
we funkcjonowanie uk³adu pokarmowego.

Udzia³ soli w codziennej diecie nie powinien byæ
wy¿szy ni¿ 5-6g (1³y¿eczka). Mimo ¿e sód spe³nia
wa¿n¹ rolê w procesach metabolicznych, to nad-
mierne spo¿ywanie soli mo¿e doprowadziæ do
powstania nadciœnienia têtniczego czy nawet usz-
kodzenia nerek.

7.Mleko i produkty mleczne w codziennej diecie
Zalecane jest spo¿ywanie 2 szklanek mleka dzien-
nie, mo¿e byæ to zastêpowane np. jogurtem czy
kefirem. Mleko jest jednym z g³ównych Ÿróde³ wap-
nia w codziennej diecie. Dostarcza organizmowi
bia³ko o wysokiej wartoœci biologicznej, witamin
z grupy B, A i D. Jest cennym Ÿród³em sk³adników
mineralnych, takich jak magnez, cynk i potas.

W dzisiejszych czasach coraz wiêcej osób siêga

po tzw. „diety cud”. Daj¹ zadowalaj¹ce efekty,

lecz na krótko…  Wymagaj¹ one du¿o wyrzeczeñ,

a wystarczy przestrzegaæ kilku wa¿nych zasad.

Oto kilka z nich:

Cd. na nastêpnej stronie



S¹ Ÿród³em cennych wielonienasyconych kwasów t³uszczowych, z rodziny omega-3. Wp³ywaj¹ pozytywnie
na nasz mózg, serce oraz uk³ad odpornoœciowy.

Te produkty s¹ Ÿród³em tzw. „pustych kalorii”. Nie dostarczaj¹ nam sk³adników od¿ywczych, dlatego te¿
nale¿y je ograniczyæ do minimum. Nadmierne spo¿ywanie tych produktów mo¿e prowadziæ do powstania
oty³oœci i próchnicy zêbów.

Oprócz racjonalnego ¿ywienia warto zadbaæ o nasz¹ kondycjê. Poprzez regularne æwiczenia mo¿emy
utrzymaæ œwietn¹ figurê i pe³niê zdrowia przez ca³y rok. Aktywnoœæ fizyczna wyd³u¿a nasze ¿ycie oraz
zmniejsza ryzyko  powstawania wielu chorób cywilizacyjnych. Aby na sta³e wprowadziæ aktywnoœæ
fizyczn¹ do swojego ¿ycia, potraktuj j¹ jako sta³y element niezbêdny do  ¿ycia.

8.Ryby

9.Okazyjnie cukier i s³odycze

10.Aktywnoœæ fizyczna te¿ jest wa¿na

Martyna Chromiñska, Ma³gorzata Gawlik

Przygotowuj¹c posi³ki, regularnie pope³niamy zabójstwa witamin, mikroelementów i minera³ów.
Jeœli chcemy od¿ywiaæ siê zdrowo, musimy wzi¹æ pod lupê nasze kulinarne praktyki. Nie tylko
przygotowujemy posi³ki za t³uste i ma³o urozmaicone, ale równie¿ niew³aœciwie przechowujemy
i nieodpowiednio ³¹czymy ¿ywnoœæ. Wynika to z niewiedzy oraz nawyków, które dziedziczymy

po mamach lub babciach. Niestety, nie wszystko co tradycyjne, jest na 100% dobre.
A co na pewno wskazane nie jest?

Dodawanie do wrz¹cej herbaty cytryny, miodu
czy plasterków imbiru.

Spo¿ywanie ziemniaków, które zrobi³y siê
zielone lub wypuœci³y pêdy.

Bardzo du¿o ludzi uwielbia gor¹c¹ herbatê z cytryn¹,
imbirem b¹dŸ ³y¿k¹ miodu. Wiadomo, ¿e cytrusy to
bomba witaminy C, imbir zawiera olejki eteryczne
o dzia³aniu przeciwzapalnym i odka¿aj¹cym, miód
natomiast ma w³aœciwoœci antybakteryjne. Niestety,
ca³e swoje wspania³e bogactwo miód traci w tempe-
raturze wy¿szej ni¿ 40 C. Dodany do gor¹cego na-
paru ma ju¿ tylko walory cukru: puste kalorie. A im-
bir? Wielu ¿ywieniowców uwa¿a, ¿e powy¿ej 70 C
obni¿a siê jego dzia³anie przeciwzapalne i traci
wiele witamin. Cytrynê, ze wzglêdu na witaminê C
lepiej dodawaæ do ch³odnej herbaty. Herbata zawie-
ra sporo (na szczêœcie nieprzyswajalnego) glinu, ale
dodatek cytryny do gor¹cego naparu sprawia, ¿e
glin staje siê przez nasz organizm ³atwo wch³aniany.

Takie kartofle ju¿ nie nadaj¹ siê do obiadu, tylko do
wyrzucenia. Zielona barwa wskazuje na wysokie stê-
¿enie toksycznego glikozydu  solaniny. Jest to sub-
stancja silnie toksyczna, która mo¿e spowodowaæ
zatrucie pokarmowe, podra¿nienia przewodu pokar-
mowego, ma te¿ dzia³anie rakotwórcze. Solanina
wytwarza siê tak¿e w ziemniakach kie³kuj¹cych i jest
to ich reakcja na z³e przechowywanie, w tym na dzia-
³anie œwiat³a. Dlatego te d³ugo „le¿akuj¹ce” na wszel-
ki wypadek nale¿y obieraæ grubo, bo toksycznego
zwi¹zku najwiêcej jest pod skórk¹. I najlepiej trzymaæ
je w piwnicy lub w innym ciemnym miejscu z dala od
kaloryferów.

0

0

£¹czenie w jednej sa³atce surowego ogórka
i pomidora.

Zbyt drobne krojenie warzyw na sa³atkê.

To smaczne po³¹czenie znane np. z sa³atki greckiej,
czyli kuchni uchodz¹cej za jedn¹ z najzdrowszych
na œwiecie. Jednak¿e kombinacja ta nie jest wcale
zdrowa. To za spraw¹ zawartej w ogórkach askor-
binozy, enzymu utleniaj¹cego witaminê C. Wystar-
czy dodanie kilku plastrów ogórka do wspomnianej
sa³atki, aby ca³¹ jej miskê pozbawiæ tej witaminy.
Jedna ³y¿eczka soku z ogórka jest w stanie znisz-
czyæ ca³¹ witaminê C zawart¹ w 3 litrach soku
z pomidorów ! Lepiej osobno jeœæ pomidory i ogórki
b¹dŸ zamiast œwie¿ych u¿ywaæ konserwowych lub
kiszonych. Nie wskazane jest te¿ po³¹czenie pomi-
dora z bia³ym serem, bo szkodzi stawom. Kwasy
zawarte w pomidorze (jab³kowy, cytrynowy, chloro-
genowy i kumarynowy) wchodz¹ w reakcje z wap-
niem i tworz¹ nierozpuszczalne kryszta³ki, które
odk³adaj¹ siê w stawach i mog¹ wywo³ywaæ ból
podczas ruchu.

Warzywa trac¹ na wartoœci z ka¿dym poci¹gniêciem
no¿a. Witaminy ulatuj¹ wskutek dzia³ania tlenu, st¹d
przy drobnym szatkowaniu zostaje ich niewiele. Jeœ-
li ju¿ rozdrabniamy warzywa róbmy to przynajmniej
tu¿ przed spo¿yciem. Jeœli natomiast szykujemy je
na tradycyjn¹ sa³atkê w majonezie, wrzucajmy je do
gotuj¹cej siê wody a nie do zimnej. W ca³oœci
i w skórce. Nale¿y pamiêtaæ by przykrywaæ garnek,
wtedy ugotuj¹ siê szybciej.

Milena Wasilewska



S³oneczne, wiosenne i coraz cieplejsze dni spra-
wiaj¹, ¿e chêtniej wychodzimy na zewn¹trz i ¿egna-
my siê z zimowymi ubraniami, ale… niestety, na-
dejœcie wiosny dla ka¿dego studenta oznacza wiê-
cej egzaminów, zaliczeñ, oddawania prac itp. Po-
winniœmy wtedy zebraæ wszystkie si³y i skupiæ siê
na nauce, ale nat³ok obowi¹zków sprawia, ¿e brak
nam energii, jesteœmy senni i najchêtniej zrobilibyœ-
my wszystko, ¿eby tylko nie zasiadaæ do ksi¹¿ek
i notatek. Zapyta³am wiêc

,

- Po pierwsze - po zimie i „zimowym” od¿ywianiu
organizm jest os³abiony i dos³ownie czeka na œwie¿e
warzywa i owoce. Powinniœmy uzupe³niaæ braki wi-
tamin i minera³ów, które jak wiadomo, maj¹ doœæ
znaczny wp³yw na samopoczucie, koncentracjê
i ogólne funkcjonowanie w ci¹gu doby.

- Nie. Po drugie - ¿eby mózg lepiej pracowa³ potrze-
buje tlenu. Dlatego regularna aktywnoœæ fizyczna -
w³aœnie w tym okresie wzmo¿onej pracy mózgu stu-
denta sprawia, ¿e komórki s¹ lepiej dotlenione, co
za tym idzie koncentracja i proces zapamiêtywania
s¹ na wy¿szym poziomie, a uwolnione podczas wy-
si³ku endorfiny dodaj¹ energii i odpowiadaj¹ za lep-
sze samopoczucie. Dlatego warto znaleŸæ najlepsz¹
dla siebie aktywnoœæ fizyczn¹, a na efekty nie trze-
ba bêdzie czekaæ d³ugo. Coraz wiêksza liczba klu-
bów fitness i bogata oferta programowa na pewno
dzia³a zachêcaj¹co. Wystarczy zmobilizowaæ siê,
postawiæ sobie cel, znaleŸæ towarzystwo do wspól-
nych æwiczeñ, aby potem mieæ si³ê i chêci do pracy
umys³owej.

- Nie mogê zagwarantowaæ energii na ka¿dy dzieñ,
bo czêsto ludzie maj¹ ró¿ne wymagania. Jednym po-
maga aktywnoœæ fizyczna, a drugim d³ugi, leniwy
dzieñ z ksi¹¿k¹.  Warto wspomnieæ równie¿ o zdro-
wych nawykach ¿ywieniowych, poniewa¿ warto znaæ
kilka kluczowych zasad, które pozwol¹ zweryfikowaæ
dotychczasowy tryb ¿ycia i ewentualnie u³atwi¹
wprowadzanie zmian  wszystkim:

.
Poziom glukozy roœnie po posi³ku i utrzymuje siê
przez d³u¿szy czas, szczególnie po spo¿yciu pro-
duktów z niskim indeksem glikemicznym (produktu
zbo¿owe, warzywa), dlatego aby poziom utrzymy-

Sylwii Wielogórskiej -
instruktora fitness  sk¹d wzi¹æ si³y i jak na³ado-
waæ akumulatory, ¿eby wiedza lepiej i sprawniej
wchodzi³a do g³owy?

- Tylko tyle?

- Dodatkowe porcje witamin i æwiczenia. Czy to
wszystko, aby tryskaæ energi¹ ka¿dego dnia?

1. Regularnoœæ posi³ków

wa³ siê ca³y czas wa¿ne jest aby spo¿ywaæ ok. 5
niewielkich posi³ków dziennie.

.
Dobre œniadanie poprawia pamiêæ i kreatywne
myœlenie na wiele godzin, zmniejsza skoki pozio-
mu glukozy po kolejnych posi³kach i wyd³u¿a od-
czuwanie sytoœci. Rezygnacja ze œniadania mo¿e
przyczyniæ siê do bólu g³owy i rozdra¿nienia,
utrudnia skupienie siê i zaburza pamiêæ.

,
powoduj¹ du¿e wahania poziomu glukozy, jej
szybki wzrost i nag³y spadek, co przyczynia siê
do rozdra¿nienia i uczucia niepokoju.

oraz niedobory takich sk³adników jak: ¿elazo,
magnez, wapñ, potas, wit. A i z grupy B, które
odpowiadaj¹ za dotlenienie mózgu i przewodze-
nie bodŸców nerwowych.

to przede wszystkim: produkty mleczne, jak naj-
mniej przetworzone produkty zbo¿owe, orzechy,
nasiona i warzywa oraz chude miêso i t³uste ryby.

.
Cia³o sk³ada siê g³ównie z wody, dlatego aby
utrzymaæ jej sta³y poziom w organizmie nale¿y
piæ sporo p³ynów w postaci nie tylko czystej wody,
ale tak¿e wartoœciowych zup i soków.

To jak jesz i co robisz w czasie wolnym ma ogrom-
ny wp³yw na Twoje funkcjonowanie. Prowadzenie
zdrowego stylu ¿ycia pozwala cieszyæ siê tym
wspania³ym  okresem jakim jest wiosna oraz u³at-
wia przyswajanie  wiedzy, a do tego ¿adna chandra
i z³e dni nas nie dopadn¹. POWODZENIA!

- Dziêkujê.
Pamiêtajmy, ¿e jesteœmy tym co jemy i niezwykle
wa¿ne jest to jak traktujemy swoje cia³o. Dbajmy
o nie tylko wiosn¹ i latem, ale przez ca³y rok!

2. Œniadanie to najwa¿niejszy posi³ek

3. Cukier, du¿e dawki kofeiny, alkohol i drakoñ-
skie diety Ÿle wp³ywaj¹ na funkcjonowanie
mózgu

4. Zdolnoœci intelektualne mog¹ te¿ obni¿yæ
ciê¿kostrawne i t³uste posi³ki

5. Produkty, które usprawni¹ myœlenie i pracê
mózgu

6. Woda

- Uff… du¿o tego.. Postaram siê zapamiêtaæ.
Ostatnia rada dla m³odych, zdrowych
i aktywnych?

-

- Dziêkujê za cenny rady i za rozmowê.

Karolina Kowalczyk

RUSZ SIÊ
I ZMIEÑ SWOJE NAWYKI ¯YWIENIOWE!



G³ód to coœ, co studentów dopada bardzo czêsto.
Ale nie ka¿dy student jest na tyle pracowity, aby
ka¿dego dnia przygotowywaæ sobie pe³nowartoœ-
ciowy obiad. Ile mamy ró¿nych wymówek, aby
zjeœæ zupê z torebki, parówki, spaghetti bêd¹ce po-
³¹czeniem makaronu z ketchupem, a wszystko tra-
dycyjnie popiæ col¹ lub co gorsze piwem. G³ównymi
przyczynami takiego od¿ywiania siê studen-
tów jest brak czasu, a przede wszystkim brak chê-
ci przyrz¹dzenia sobie zdrowego posi³ku. Posta-
nowiliœmy poszukaæ miejsc, które pomagaj¹ stu-
dentom w walce z tym problemem  pozwalaj¹ osz-
czêdziæ czas i daj¹ szanse na unikniecie œmierci
g³odowej w cenie osi¹galnej dla studenta.
Jednym z takich miejsc jest znajduj¹cy
siê przy Armii Krajowej tu¿ obok Wydzia³u Nauk
Œcis³ych. Jest to miejsce, w którym mo¿emy byæ
pewni, ¿e dostaniemy obiad, który nie czeka na
nas od kilku tygodni, zupa nie jest z proszku, a pro-
dukty s¹ œwie¿e i zdrowe. Danie dnia zmieniane
jest kilka razy dziennie, co utwierdza nas w przeko-
naniu, ¿e to co jemy zosta³o przygotowane zaledwie
parê chwil wczeœniej.

GreenBar

GreenBar jest przyjazny studentom i nie tylko:
- z legitymacj¹ studenck¹ mo¿na dostaæ 10% rabatu,
- otrzymuj¹c kartê lojalnoœciow¹ mo¿na mieæ 11ste

danie za
danie dnia za 12 z³ (wegetariañskie) lub 13 z³ (dla
miêso¿erców)

- honorowi dawcy krwi maj¹ 5% rabatu oraz w dniu
oddania krwi zupê
specjalne dania dla cukrzyków

- mo¿liwoœæ zamówienia obiadu gotowanego na
parze

- dostêpne s¹ naturalne soki
- oferta œniadaniowa do godziny 12.00
- i wiele innych.

GROSIK
-

GRATIS
-

Nie mo¿na pomin¹æ faktu, ¿e lokal nie tylko serwu-
je dania, ale równie¿ aktywnie uczestniczy w ¿yciu
kulturalnym miasta m.in. raz w miesi¹cu organizuje
wymianê ksi¹¿ek, gdzie ka¿dy mo¿e przyjœæ i zos-
tawiæ to co ju¿ przeczyta³, a zabraæ coœ czego jesz-
cze nie zna.
Zapraszamy do odwiedzenia GreenBaru.
Gwarantujê, ¿e znajdziecie tu znakomite jedzenie
i wspania³¹ atmosferê.

Patrycja Ruciñska

Wszystkich ludzi na œwiecie ³¹czy jedno  mi³oœæ do pizzy.
Znasz cz³owieka, który jej nie lubi ? Potrawê w rodzaju pizzy
podawali ju¿ staro¿ytni Grecy. By³y to p³askie chleby posma-
rowane oliw¹, czosnkiem i posypane zio³ami. Z Grecji pizza
trafi³a do staro¿ytnego Rzymu, gdzie pierwotnie by³a posi³-
kiem ubogich w³oskich ch³opów. Obecnie pizza znana jest na
ca³ym œwiecie. Wprost idealna na obiad, kolacjê, imprezê,
randkê. A podawana w towarzystwie sosu pomidorowego czy
czosnkowego podbi³a serca wszystkich, którzy choæ raz jej
spróbowali.
Jeszcze wiêksz¹ frajd¹ ni¿ jedzenie jest samo robienie pizzy.
To niez³a zabawa, a satysfakcja murowana. Dlatego spróbuj
swoich si³ w gotowaniu.

Pizza... Mniam

·50 g dro¿d¿y

·1 ³y¿eczka cukru

·3/4 szklanki mleka

·ok. 1/2 kg m¹ki

Sposób przyrz¹dzenia:
1.Zagotuj mleko. Przelej do miseczki i odstaw na 2 min, aby nie

·1 ³y¿eczka soli

·1 szklanka ciep³ej wody

·kilka ³y¿ek koncentratu pomidorowego

·olej

Sk³adniki:

by ³o gor¹ce. Nastêpnie wkrusz do ciep³ego mleka dro¿d¿e,
dodaj  cu kier i przykryj rozczyn œciereczk¹. Pozostaw do wy-
roœniêcia na 15 min.

2.Do du¿ej miski wsyp m¹kê, sól, dodaj wodê i rozczyn z dro¿d¿y.
Ca³oœæ wyrób rêkami na g³adk¹ masê. Pozostaw pod przykry-
ciem w ciep³ym miejscu na 20 min.

3.Kiedy ciasto wyroœnie wy³ó¿ go na posmarowan¹ olejem bla-
chê i uformuj p³aski placek. Wierzch ciasta posmaruj koncen-
tratem pomidorowym i dodaj dodatki „czego dusza zapragnie”.
Piec w temperaturze 180 C przez ok. 30-40 min.

Smacznego !!

0

Agnieszka Ko³odziejczyk
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Akapit musi byæ zakoñczony odpowiednim znakiem.
W polskim systemie interpunkcyjnym wyró¿niamy
10 znaków. Nale¿¹ do nich m.in.:
-przecinek ,
-kropka .
-wykrzyknik !
-znak zapytania ?
-dwukropek :
-wielokropek …
Dziêki ich odpowiedniemu u¿yciu uzyskujemy spój-
ny i zrozumia³y tekst. Akapit mo¿emy zakoñczyæ wy-
³¹cznie kropk¹, znakiem zapytania, wykrzyknikiem,
wielokropkiem.
Kropka jest to najczêœciej u¿ywany znak przestan-
kowy oddzielaj¹cy, stawiany na koñcu zdania, wy-
powiedzenia. Wyraz po niej powinien byæ pisany
wielk¹ liter¹.
Znak zapytania, pytajnik okreœlaj¹cy intencje osoby
mówi¹cej, która chce uzyskaæ informacje od osoby
pytanej.
Wielokropek wystêpuje w postaci 3 umieszczonych
obok siebie kropek, u¿ywany przewa¿nie na koñcu
zdania. Zaznacza fragmenty pominiête. Mo¿e rów-
nie¿ oznaczaæ urwanie wypowiedzi.
Natomiast wykrzyknik, znak emocji s³u¿y do pod-
kreœlenia si³y wypowiedzi.
Na koñcu akapitu nie nale¿y stawiaæ buziek, uœ-
mieszków. One nie zast¹pi¹ kropki. Aby tekst by³
poprawny, trzeba postawiæ kropkê. Akapitu nie
wolno zakoñczyæ dowolnym znakiem.

Magdalena Zagrodzka

Prof. dr hab. urodzi³ siê w 1947 roku
w Bia³ej Podlaskiej. Jest absolwentem Wydzia³u Ma-
tematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu
Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie (1970r.). W 1976
roku uzyska³ stopieñ doktora chemii na Wydziale
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Habilitacjê
uzyska³ w 1984 r. na Politechnice £ódzkiej. W 2004
roku otrzyma³ tytu³ profesora.
Odbywa³ sta¿e naukowe w nastêpuj¹cych oœrodkach
naukowych: Politechnika Królewska w Sztokholmie
(Szwecja), Uniwersytet w Calgary (Kanada) oraz Ro-
syjska Akademia Nauk w Moskwie.
Dzia³alnoœæ naukow¹ koncentruje wokó³ problemów
zwi¹zanych  z oddzia³ywaniem promieniowania z uk-
³adami gazowymi. Jest wspó³autorem 40 publikacji
naukowych. Bra³ udzia³ w ok. 60  konferencjach na-
ukowych (w tym wyk³ady na zaproszenie i przewod-
niczenie sesjom). Jest promotorem 3 prac doktors-
kich i ok. 80 prac magisterskich. Wspó³pracuje tak¿e
z katedr¹ Fizyki Eksperymentalnej Uniwersytetu Ko-
meñskiego w Bratys³awie. Biegle zna jêzyki: angiel-
ski i rosyjski. By³ kilkakrotnie nagradzany przez Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (w tym dwu-
krotnie za dzia³alnoœæ naukow¹).
Od grudnia 1970 roku podj¹³ pracê w Uczelni (pod
ówczesn¹ nazw¹ Wy¿sza Szko³a Rolniczo-Pedago-
giczna). Oprócz prowadzenia zajêæ dydaktycznych
zajmowa³ siê tak¿e organizacj¹ od podstaw studen-
ckiej pracowni chemii fizycznej. Od 1990 r. zosta³
zatrudniony na stanowisku profesora siedleckiej
uczelni, (która po przekszta³ceniu przyjê³a nazwê
Akademii Podlaskiej). Jest kierownikiem Zak³adu
Chemii Radiacyjnej i Chemii J¹drowej. W latach
1994-1999 pe³ni³ funkcjê dziekana Wydzia³u Nauk
Œcis³ych. W latach 1987-1990, 1999-2000 oraz
2005-2008 pe³ni³ funkcjê prorektora ds. nauki.
W latach 2000-2002 i 2002-2005 by³ rektorem Aka-
demii Podlaskiej.
W latach 2008 - 2012 po raz trzeci pe³ni³ funkcjê
rektora siedleckiej Uczelni. Podczas tej kadencji
mia³o miejsce jej kolejne przekszta³cenie. Akade-
mia Podlaska uzyska³a status uniwersytetu. Jest to
wynik starañ ca³ej naszej kadry  czêsto podkreœla³

Antoni Jówko

JM Rektor prof. Antoni Jówko. Od 2010 roku Uczel-
nia widnieje na mapie szkó³ wy¿szych jako Uniwer-
sytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
W nawi¹zaniu do poprzednich kadencji priorytetem
Rektora by³o d¹¿enie do rozwoju badañ naukowych.

KADENCJE

I MAGNIFICENCJE
Zamieszczamy kolejny tekst z cyklu “Kadencje
i Magnificencje", zapocz¹tkowanego w 2000 r.
przez Tymoteusza Woszczyñskiego. Dotyczy on
by³ych rektorów naszej Uczelni. Niniejszy mate-
ria³ poœwiêcamy prof. dr hab. Antoniemu Jówce
w odniesieniu do kadencji 2008 - 2012.

;



Wielokrotnie podkreœla³, ¿e to w³aœnie one maj¹ klu-
czowe znaczenie dla pozycji i wizerunku Uczelni.
Zachêca³ do dba³oœci o podnoszenie kategorii para-
metryzacyjnych jednostek i stawianie na interdys-
cyplinarnoœæ badañ naukowych.
Kolejnymi wa¿nymi aspektem podkreœlanym przez
Rektora by³a poprawa jakoœci kszta³cenia oraz ko-
niecznoœæ dostosowywania oferty dydaktycznej do
potrzeb rynku. Zwraca³ tak¿e uwagê, ¿e status uni-
wersytetu zobowi¹zuje, zatem nie nale¿y spoczywaæ
na laurach, lecz nieustannie podnosiæ poprzeczkê.
Jednoczeœnie trzeba pamiêtaæ, ¿e Uniwersytet to nie
tylko badania naukowe i zajêcia dydaktyczne, ale
tak¿e przyk³ad pryncypiów kulturowych, stanowi¹-
cych fundamenty pozytywnych wzorców.
Istotnym elementem dla rozwoju Uczelni uznano
tak¿e rozbudowê bazy lokalowej. Dziêki dobrej
wspó³pracy z otoczeniem w³adze Uczelni podjê³y
skuteczne dzia³ania w sprawie kontynuacji budowy
gmachu Wydzia³u Humanistycznego, równie¿ wspó³-
finansowanej ze œrodków zewnêtrznych. Prace in-
westycyjne w³aœnie dobiegaj¹ koñca i gmach zosta-
nie oddany wkrótce do u¿ytkowania.
W tej kadencji rozpoczêto w Uczelni realizacjê piê-
ciu projektów ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego: „Atrakcyjny proces kszta³cenia na
kierunku matematyka”, „Chemia-wiem, umiem, rozu-
miem”, „Kompetencje kluczowe drog¹ twórczego
rozwoju”, „Moda na chemiê”, „Praktyki pedagogiczne
- kompetentnie, twórczo, przyjemnie". Realizowany
jest kolejny projekt „Modernizacja i rozbudowa sys-
temu informatycznego UPH” dotowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Koñcz¹c swoj¹ kadencjê JM Rektor prof. dr hab.
Antoni Jówko ¿ywi³ przekonanie, ¿e poniesione sta-
rania prze³o¿¹ siê na zainteresowanie otoczenia na-
szym Uniwersytetem i zachêc¹ absolwentów szkó³
œrednich do pog³êbiania wiedzy w murach naszej
Uczelni. Natomiast dyplom ukoñczenia Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach bêdzie
wysoko ceniony przez pracodawców. W ostatnim
rektorskim wyst¹pieniu powiedzia³: „Mam tak¿e na-
dziejê, ¿e nasz Uniwersytet  na dziœ przymiotnikowy,
doczeka siê kolejnego przekszta³cenia i w przysz-
³oœci stanie siê klasycznym, czyli bezprzymiotniko-
wym. Niech nasza Alma Mater dobrze s³u¿y spo³e-
czeñstwu i regionowi, niech pozwoli naszej m³odzie-
¿y pozyskaæ w³aœciw¹ wiedzê i umo¿liwi dobry start
w doros³e ¿ycie. Natomiast dla kadry niech stanowi
przyjazne i bezpieczne miejsce pracy”.

Wies³aw BARSZCZEWSKI

Nasza oferta studiów I stopnia (studia licencjackie
lub in¿ynierskie) obejmuje 21 kierunków studiów,

które prowadzone s¹ na czterech wydzia³ach
i jeden kierunek w ramach studiów

miêdzywydzia³owych.
Absolwent studiów I stopnia bêdzie móg³ podj¹æ

studia II stopnia (magisterskie).

Studia miêdzywydzia³owe

Wydzia³ Humanistyczny

DIETETYKA

BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE

FILOLOGIA

FILOLOGIA POLSKA

HISTORIA

PEDAGOGIKA

POLITOLOGIA

STOSUNKI MIÊDZYNARODOWE

catering w dietetyce
poradnictwo dietetyczne i ¿ywieniowe

bezpieczeñstwo europejskie
bezpieczeñstwo pañstwa
zarz¹dzanie kryzysowe w administracji

anglistyka
germanistyka
rusycystyka

jêzyk polski z logopedi¹ *
filologia dla mediów i biznesu z jêzykiem obcym
komunikacja spo³eczna i praca wydawnicza

archiwistyka i zarz¹dzanie dokumentacj¹
ochrona i promocja dziedzictwa narodowego

animator i mened¿er kultury
edukacja dla bezpieczeñstwa (dawna nazwa

specjalnoœci: przysposobienie obronne
i obrona cywilna)

edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem
przedszkolnym

pedagogika opiekuñczo-wychowawcza
z terapi¹ pedagogiczn¹

pedagogika z plastyk¹
pedagogika spo³eczno-wychowawcza

z resocjalizacj¹

integracja europejska
studia wschodnio-europejskie
dyplomacja wspó³czesna

kraje Europy Œrodkowo-Wschodniej
miêdzynarodowe stosunki wojskowe



Wydzia³ Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Wydzia³ Nauk Œcis³ych

Wydzia³ Przyrodniczy

ADMINISTRACJA

LOGISTYKA

ZARZ¥DZANIE

CHEMIA

FIZYKA

INFORMATYKA

MATEMATYKA

BIOIN¯YNIERIA PRODUKCJI ¯YWNOŒCI

BIOLOGIA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

TURYSTYKA I REKREACJA

ROLNICTWO

ZOOTECHNIKA

administracja samorz¹dowa
administracja gospodarcza

zarz¹dzanie procesami logistycznymi
logistyka w przedsiêbiorstwie

zarz¹dzanie finansami i rachunkowoœæ
zarz¹dzanie ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwem

analityka chemiczna
chemia kosmetyczna
chemia œrodowiska
chemia j¹drowa
chemia bioanalityczna
chemia farmaceutyczna

ekonofizyka
fizyka informatyczna

programowanie systemów i baz danych
systemy i sieci komputerowe
systemy informatyczne zarz¹dzania
bezpieczeñstwo systemów komputerowych

matematyka finansowa i aktuarialna
matematyka w finansach i ekonomii

bioin¿ynieria produkcji ¿ywnoœci pochodzenia
roœlinnego

bioin¿ynieria produkcji ¿ywnoœci pochodzenia
zwierzêcego

biologia z analityk¹
biologia œrodowiska z ekoturystyk¹
biologia eksperymentalna z biotechnologi¹

Wiêcej informacji o kierunku

Wiêcej informacji o kierunku

agrobiznes
agronomia z agroturystyk¹
ochrona œrodowiska przyrodniczego
produkcja ogrodnicza
architektura terenów zielonych

agrokonsulting
hipologia
hodowla zwierz¹t
ocena i wykorzystanie produktów zwierzêcych

* specjalnoœæ dostêpna tylko na studiach
stacjonarnych

Oferta studiów I stopnia - cd.

Nasza oferta studiów II stopnia
(studia magisterskie) obejmuje 12 kierunków
studiów.  Wybór specjalnoœci w przypadku

kierunku pedagogika dokonywany jest
w momencie rejestracji na studia,

w przypadku pozosta³ych kierunków
wybór specjalnoœci dokonywany jest

zgodnie z planem studiów.

Wydzia³ Humanistyczny

Wydzia³ Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Wydzia³ Nauk Œcis³ych

BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE

FILOLOGIA POLSKA

HISTORIA

PEDAGOGIKA

POLITOLOGIA

ADMINISTRACJA

ZARZ¥DZANIE

CHEMIA

bezpieczeñstwo pañstwa
polityka i bezpieczeñstwo euroatlantyckie

jêzyk polski z logopedi¹ ***
filologia dla mediów i biznesu z jêzykiem obcym
komunikacja spo³eczna i praca wydawnicza

archiwistyka i zarz¹dzanie dokumentacj¹
ochrona i promocja dziedzictwa narodowego
zarz¹dzanie dokumentacj¹ wspó³czesn¹

animator i mened¿er kultury
edukacja dla bezpieczeñstwa
edukacja szkolna
edukacja wieku dzieciêcego **
pedagogika z plastyk¹
profilaktyka spo³eczna

system miêdzynarodowy
marketing polityczny

administracja gospodarcza
administracja europejska
administracja bezpieczeñstwa i porz¹dku

publicznego

zarz¹dzanie finansami i rachunkowoœæ
zarz¹dzanie ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwem
zarz¹dzanie w turystyce
zarz¹dzanie w logistyce

chemia organiczna i stosowana
fizykochemiczne podstawy metod analitycznych



INFORMATYKA

MATEMATYKA

BIOLOGIA

ROLNICTWO

ZOOTECHNIKA

in¿ynieria systemów bezpieczeñstwa
komputerowego

projektowanie i eksploatacja systemów
informatycznych

sieci komputerowe i systemy rozproszone

matematyka stosowana
matematyka finansowa

biologia z analityk¹
biologia œrodowiska z ekoturystyk¹
biologia eksperymentalna z biotechnologi¹
biologia  zarz¹dzanie œrodowiskiem

agrobiznes
agronomia z agroturystyk¹
ochrona œrodowiska przyrodniczego
agroinformatyka

agrokonsulting
hipologia
hodowla zwierz¹t
ocena i wykorzystanie produktów zwierzêcych

**  warunkiem kontynuowania kszta³cenia na
studiach II stopnia w tej specjalnoœci jest
ukoñczenie studiów I stopnia w zakresie
pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

*** warunkiem podjêcia studiów II stopnia na
specjalnoœci "jêzyk polski z logopedi¹" jest
ukoñczenie studiów I stopnia na kierunku
filologia polska, specjalnoœæ "jêzyk polski
z logopedi¹".

Wydzia³ Przyrodniczy

Podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przy-
rodniczo  Humanistycznego, w dniu 30 stycznia,
uroczyœcie wrêczono studentom naszej Uczelni
stypendia za wybitne osi¹gniêcia w nauce. W roku
akademickim 2012/2013 Minister Nauki i Szkolnic-
twa Wy¿szego prof. dr. hab. Barbara Kudrycka wy-
ró¿ni³a (filologia polska),

(zarz¹dzanie) oraz
(rolnictwo). Stypendia ministerialne przekazali stu-
dentom rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk, wraz
z prorektor prof. dr hab. Barbar¹ G¹siorowsk¹,
dziekanem Wydzia³u Humanistycznego prof. dr hab.
Stanis³awem Jaczyñskim, dziekanem Wydzia³u
Przyrodniczego prof. dr hab. Janin¹ Skrzyczyñsk¹,
dziekanem Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Praw-
nych prof. dr hab. Jaros³awem Kardasem.
Stypendium ministra mo¿e uzyskaæ osoba, która
posiada osi¹gniêcia naukowe i uzyska³a w okresie
zaliczonych lat studiów œredni¹ ocen klasyfikuj¹c¹
w grupie 5% najlepszych studentów danego kie-
runku. Oceniane s¹ przede wszystkim publikacje,
udzia³ w projektach badawczych, konferencjach,
brane s¹ pod uwagê tak¿e nagrody uzyskiwane
w konkursach. Stypendium jest przyznawane na
okres 10 miesiêcy.

Irenê ¯ukowsk¹ Monikê
Popek Ewê Krasnodêbsk¹

Adam Bobryk

W dniu 11 lutego br. w Bibliotece G³ównej UPH
odby³a siê gala fina³owa II edycji konkursu dla
studentów organizowanego przez nasz Uniwer-
sytet i firmê Zentis Polska sp. z o.o. Ta edycja
zatytu³owana by³a „Ciastko Jacek symbolem
Siedlec”. Konkurs polega³ na stworzeniu koncep-
cji przepisu na ciastko z nadzieniem owocowym
oraz przygotowaniu ciekawej prezentacji przed-
stawiaj¹cej nowy produkt. Ka¿de zg³oszenie oce-
niane by³o w kilku kategoriach m.in.: za smak,
zwi¹zek z regionem (ciastko powinno by³o nawi¹-



zywaæ do miasta Siedlce), oryginalnoœæ, estetykê,
stopieñ wykorzystania owoców (nadzienie owo-
cowe mia³o stanowiæ min. 20% ciastka).
Jury oceni³o równie¿ sposób przeprowadzenia
prezentacji. Komisja konkursowa przyzna³a nagrodê
g³ówn¹ o wartoœci 5.000 z³

- studentkom kierunku stosunki miêdzy-
narodowe za pracê „Podkówka Jacka”. II miejsce
i nagrodê w wysokoœci 3.000 z³ zdoby³a

- studentka kierunku chemia za projekt
„Sakiewki Jacka”. III miejsce i 1.000 z³ otrzyma³a

- studentka kierunku diete-
tyka za projekt „Ciastko Atlacek”.

Paulinie Pulik i Kata-
rzynie Pulik

Magdalena
Mieœcicka

Martyna Chromiñska
Beata Dawidziuk

- studentka kierunku bezpieczeñstwo narodowe
otrzyma³a wyró¿nienie Cukierników i nagrodê
w wysokoœci 500 z³ za projekt "Medalion Aleksan-
dry". Nagrody zwyciêzcom wrêczyli prezes firmy
Zentis - Ireneusz Lichota i JM Rektor - prof. nzw.
dr hab. Tamara Zacharuk. Konkurs odbywa³ siê
pod patronatem honorowym JM Rektor UPH oraz
Prezy-denta Miasta Siedlce. Patronat medialny
objê³a TV Siedlce i Tygodnik Siedlecki.

W trakcie gali mogliœmy równie¿ poznaæ wiele
ciekawych informacji dotycz¹cych kawy. Wyk³ad
pt. "Kawa - legendy, ciekawostki, obyczaje" po-
prowadzi³a prof. nzw. dr hab. El¿bieta Krzêcio-
Nieczyporuk z Miêdzywydzia³owego Studium
Dietetyki UPH.
Pan Ireneusz Lichota Prezes Zentis zaprosi³ na
kolejn¹ edycjê konkursu w przysz³ym roku aka-
demickim.

Ma³gorzata Bednarczyk-Szurmak

W dniu 18 kwietnia br., o godz. 10.00 w Pa³acu
Ogiñskich odby³o siê III Dyktando Siedleckie dla
doros³ych uczestników. Wydarzenie zorganizo-
wane zosta³o przez Uniwersytet Przyrodniczo-Hu-
manistyczny w Siedlcach, Szko³ê Podstawow¹
nr 4 im. Adama Mickiewicza, Publiczne Gimnazjum
nr 2 w Siedlcach, II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Œw. Królowej
Jadwigi oraz Samorz¹dowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli. Celem imprezy by³o
upowszechnianie kultury jêzyka polskiego oraz
integracja œrodowiska lokalnego.
Wydarzenie to objêli honorowym patronatem: Pre-
zydent Miasta Siedlce , JM Rek-
tor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach prof. dr hab. oraz
Mazowiecki Kurator Oœwiaty - .
Patronat medialny sprawowa³y: Tygodnik Siedlecki,
Katolickie Radio Podlasie oraz TV SIEDLCE. Do
udzia³u w konkursie zaproszono przedstawicieli
w³adz miasta, dyrektorów instytucji oraz prywatnych
przedsiêbiorców. W dyktandzie uczestniczy³o 21 o-
sób. Tak jak w poprzednich latach tekst dyktanda
opracowa³a prof. dr hab. Krystyna Wojtczuk - kie-
rownik Zak³adu Jêzykoznawstwa UPH. Tekst dyk-
tanda odczyta³ Pan , Re¿yser Te-
atru w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.
Czêœæ artystyczn¹ zaprezentowa³a m³odzie¿ ze
Szko³y Podstawowej nr 4 pod kierunkiem

oraz m³odzie¿ z Publicznego Gimnaz-
jum nr 2.

W tej edycji mistrzami ortografii zostali:
I miejsce: , pracownik Centrum

Kultury i Sztuki w Siedlcach
II miejsce: kpt. , dyrektor Zak³adu

Karnego w Siedlcach
III miejsce: prof. dr hab. , Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycz-
nego w Siedlcach.

Do sprawdzania prac uczestników powo³ano komisjê,
sk³adzie której znaleŸli siê poloniœci z siedleckich
szkó³.

Wojciech Kudelski

Tamara Zacharuk
Karol Semik

Maciej Czapski

Agniesz-
ki Szymani

Jolanta Szymczyk

Marek Suwiñski

Tamara Zacharuk

Magdalena Chromiñska



W sobotê 16 marca w Pa³acu Ogiñskich odby³ siê
fina³ III Ogólnopolskiego Dyktanda Jêzyka Niemiec-
kiego Das Deutsch Diktat. W etapach szkolnym (lis-
topad 2012), a nastêpnie regionalnym (grudzieñ
2012) wy³oniono 63 finalistów ze szkó³ ponadgim-
nazjalnych z ca³ej Polski. Uczniowie wraz z opieku-
nami przybyli do naszego miasta by wzi¹æ udzia³
w ostatnim, ogólnopolskim etapie. Imprezê popro-
wadzi³a Pani

W niedzielê 17 marca w Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Me¿eryckiego odby³a siê uroczysta gala fina³-
owa oraz wrêczenie nagród. Zanim jednak pozna-
liœmy zwyciêzców, Teatr Tañca Caro Dance zapre-
zentowa³ wszystkim goœciom piêkny spektakl „Ta-
necznie o mi³oœci” w re¿yserii i choreografii Iwony
Marii Orze³owskiej.

Danuta Koper z Polskiego Stowarzy-
szenia Nauczycieli Jêzyka Niemieckiego. Przed
rozpoczêciem zmagañ z ortografi¹ opowiedzia³a
ona o idei organizowania dyktanda oraz o Stowa-
rzyszeniu. Nastêpnie pracownik Dzia³u Promocji
przedstawi³ goœciom ofertê edukacyjn¹ naszego
Uniwersytetu oraz historiê Pa³acu Ogiñskich.

Mistrzyni¹ Ortografii Niemieckiej zosta³a
(Opole), której nagrodê wrêczy³ w imieniu

JM Rektor prof. nzw. dr hab. Tamary Zacharuk
prof. nzw. dr hab. in¿. Zbigniew Karczmarzyk - Pro-
rektor ds. Rozwoju. II miejsce zdoby³a
(Wroc³aw), której nagrodê wrêczy³ w imieniu Prezy-
denta Miasta Siedlce - Pan Jaros³aw G³owacki -
I Wiceprezydent Miasta Siedlce. III miejsce zdobyli
ex aequo: (Kraków),

(Kraków) oraz (Wroc-
³aw), którym nagrody w imieniu Starosty Siedlec-
kiego wrêczy³a Pani Monika Kowalewska. Wyró¿-
nienia otrzymali: (Kraków),

(Katowice), (Kielce). Wszyscy
finaliœci Das Deutsch Diktat otrzymali upominki.
Natomiast cz³onkowie komitetu organizacyjnego
otrzymali z r¹k Pana -
I sekretarza Ambasady Niemiec, Kierownika Wy-
dzia³u Kultury dyplomy oraz gratulacje organizacji
wspania³ej inicjatywy edukacyjnej jak¹ jest Das
Deutsch Diktat.
Patronat honorowy nad imprez¹, której g³ównym
organizatorem by³o Polskie Stowarzyszenie Nau-
czycieli Jêzyka Niemieckiego, sprawowali: Amba-
sador Austrii w Polsce, dr Herbert Krauss, Amba-
sador Niemiec w Polsce Rüdiger von Fritsch, Mi-
nister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, Ma-
zowiecki Kurator Oœwiaty Karol Semik, Prezydent
Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, JM Rektor UPH
prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk.

Marta
Gomolla

Emilia Duda

Natalia Ko³odziej Micha³ Le-
wowicki Dariusz Strzelecki

Jakub Barañski Anna
Hess Jêdrzej Mijas

Claasa-Dietricha Königa

Ma³gorzata Bednarczyk-Szurmak

W czwartek 7 marca 2013 roku nasza Uczelnia po
raz kolejny zaprosi³a uczniów szkó³ ponadgimnaz-
jalnych, ich rodziców, nauczycieli oraz wszystkich
chêtnych na spotkanie w trakcie
W tym roku akademickim zaproponowaliœmy Dzieñ
Otwarty w innej formie ni¿ dotychczas. Zorganizo-
waliœmy „Grê Akademick¹”, czyli zabawê w uniwer-
syteckie podchody. Przedstawiciele wszystkich kie-
runków studiów przygotowali prezentacje w formie
wyk³adów, warsztatów lub pokazów w salach dy-
daktycznych na kilku piêtrach i w ró¿nych czêœciach
budynku Wydzia³u Nauk Œcis³ych. Nasi studenci

Dnia Otwartego.



nie tylko z siedleckich szkó³ ponadgimnazjalnych,
ale równie¿ ze szkó³ z

.

£ukowa, £osic, Miêdzyrzeca
Podlaskiego, Bia³ej Podlaskiej, £askarzewa, Stocz-
ka i Miñska Mazowieckiego

przeprowadzali zorganizowane grupy m³odzie¿y od
sali do sali, tj. od kierunku do kierunku, a przed ka¿-
d¹ kolejn¹ prezentacj¹ uczniowie musieli odpowie-
dzieæ na zagadkê zwi¹zan¹ z kolejnym kierunkiem.
Nasi goœcie otrzymali od nas drobne upominki oraz
komplety ksi¹¿ek do szkolnych bibliotek.
Dzieñ Otwarty to czas, kiedy odwiedzaj¹cy mog¹ za-
poznaæ siê ze specyfik¹ studiów na wybranych kie-
runkach, urokami ¿ycia studenckiego, a tak¿e poroz-
mawiaæ z wyk³adowcami i studentami. Podczas tego-
rocznego Dnia Otwartego odwiedzili nas uczniowie

Tegoroczny Dzieñ Otwarty tradycyjnie po³¹czyliœmy
z wernisa¿em wystawy pokonkursowej "Fotopo³owy”
i wrêczeniem nagród laureatom. Fotopo³owy to
ogólnopolski konkurs fotograficzny, który organizu-
jemy dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.
Wszystkim serdecznie dziêkujemy za pomoc i za-
anga¿owanie przy organizacji Dnia Otwartego.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê studentom
kierunków: administracja, zarz¹dzanie, pedagogika,
politologia, chemia, informatyka.
Maturzakom ¿yczymy powodzenia na egzaminie
dojrza³oœci i zapraszamy do rekrutacji na studia ju¿
wkrótce.

Ma³gorzata Bednarczyk-Szurmak

Od roku akademickiego 2012/2013 Wydzia³ Zarz¹-
dzania zmieni³ nazwê na

Zmiana nazwy podyktowa-
na by³a przeobra¿eniami w obszarze dzia³alnoœci
badawczej i dydaktycznej jednostki, a tak¿e zmie-
niaj¹cym siê profilem kszta³cenia.
Rada Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Prawnych
okreœli³a

. Zak³ada ona dalszy rozwój badañ nauko-
wych i podnoszenie pozycji naukowej Wydzia³u,
wysok¹ jakoœæ kszta³cenia i wychowania, wspó³-
pracê z otoczeniem, profesjonalne zarz¹dzanie
Wydzia³em oraz rozwój infrastruktury i zasobów
Wydzia³u. Wysoka aktywnoœæ naukowa i ci¹g³a
troska o ofertê dydaktyczn¹, a tak¿e wspó³praca

Wydzia³ Nauk Ekono-
micznych i Prawnych.

Strategiê rozwoju Wydzia³u do roku
2019

i dyskusja naukowa z naszymi partnerami zagra-
nicznymi, gwarantuje Wydzia³owi jego dalszy rozwój.
Wydzia³ wzbogaci³ swoj¹ ofertê dydaktyczn¹ o nowe
studia podyplomowe:

. W przygotowa-
niu s¹ studia  podyplomowe z zakresu prawa gospo-
darczego oraz procesów dowodzenia w sprawach
przestêpstw i wykroczeñ skarbowych. Trwaj¹ prace
nad uruchomieniem nowej specjalnoœci na kierunku
Zarz¹dzanie: Biznes miêdzynarodowy (oferta w jêzy-
ku angielskim) oraz nowego kierunku studiów pierw-
szego stopnia: Ekonomii.W ramach programu LLP
Erasmus na Wydziale studiowa³y dwie osoby z uni-
wersytetu w Turcji.

Podyplomowe Studia Audytu
Wewnêtrznego i Rachunkowoœci



Aktywnoœæ naukowa Wydzia³u wyra¿a siê organizo-
waniem licznych konferencji  i seminariów nauko-
wych.
Instytut Administracji Samorz¹du i Prawa zorganizo-
wa³ konferencjê naukow¹ nt:

Instytut Zarz¹dzania i Marketingu, we wspó³pracy
z WKK Sp. z o.o. w Rzeszowie i Katolickim Radiem
Podlasie, zorganizowa³ konferencjê naukow¹ pt.

.Celem konferencji by³o
przedstawienie istoty zjawiska synergii w relacji Na-
uka – Biznes, prezentacja wyników badañ oraz wy-
miana pogl¹dów umo¿liwiaj¹cych wskazanie obsza-
rów, form i sposobów budowania wspó³pracy nauki
i biznesu.
Katedra Marketingu i Logistyki Instytutu Zarz¹dzania
i Marketinguzorganizowa³a seminarium naukowe nt.

Du¿ym sukcesem Wydzia³u by³o wyró¿nienie stu-
dentki kierunku zarz¹dzanie, cz³onka

, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego za szczególne osi¹gniêcia w nauce w ro-
ku akademickim 2012/2013.
Ko³o Ekonomiczne zorganizowa³o seminarium nau-
kowe nt.

.
Udzia³ w nim wziêli studenci UPH, pracownicy Wy-
dzia³u oraz zaproszeni prelegenci z Urzêdu Miasta
Siedlce i Urzêdu Skarbowego w Siedlcach.
Studentki Wydzia³u - Katarzyna Telakowiec (Ko³o
Naukowe Logistyków) i Katarzyna Paczóska (Ko³o
Naukowe Ekonomistów) wziê³y aktywny udzia³ w fi-
nale II miêdzynarodowej olimpiady studenckiej z za-
kresu zarz¹dzania i ekonomii „Biznes – projekt”, or-
ganizowanej przez nasz¹ uczelniê partnersk¹ - Wy¿-
sz¹ Szko³ê Zarz¹dzania i Technologii Spo³ecznych
Bia³oruskiego Uniwersytetu Pañstwowego w Miñsku.
Nasze studentki œwietnie radzi³y sobie na ka¿dym
etapie olimpiady i zwyciê¿y³y w nominacji „

”.
Ko³o Naukowe Administratywistów, we wspó³pracy
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, w ramach
Narodowej Strategii Spójnoœci – program Pomoc
Techniczna.19,zorganizowa³o panel dyskusyjny nt:
„

„Administracja pub-
liczna, cz³owiek a ochrona przyrody – zagadnie-
nie ekonomiczne, spo³eczne oraz prawne”.

„Synergia nauki i biznesu”

„Marketing w dzia³alnoœci logistycznej”.

Ko³a Nauko-
wego Mened¿erów „TOP MANAGER”- Moniki
Popek

„Zasady opodatkowania dzia³alnoœci
gospodarczej podatkiem dochodowym i VAT”

Fundusze Unijne – efektywne wykorzystywanie
œrodków wspólnotowych przez beneficjentów”.

Internet
innowacje w Partnerstwie Wschodnim

„Uwarunkowania funkcjono-
wania transportu w wymiarze lokalnym i regio-
nalnym”

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Miêdzynaro-
dowych PrzewoŸników Drogowych i Spedyto-
rów „Podlasie” ufundowa³o nagrodê dla „Naj-
lepszego Logistyka”

„Spotka-
nia z Biznesem

Agnieszka SA£ATA

Ko³o Logistyków oraz Ogólnokrajowe Stowarzysze-
nie Miêdzynarodowych PrzewoŸników Drogowych
i Spedytorów „Podlasie”, z którym Uniwersytet pod-
pisa³ umowê o wspó³pracy, zorganizowa³o semina-
rium naukowe pt.

. Seminarium mia³o na celu ukazanie
g³ównych problemów zwi¹zanych z miêdzynarodo-
wym transportem drogowym oraz spedycj¹ doty-
cz¹cych firm przewozowych dzia³aj¹cych w re-
gionie siedleckim.

. Nagrody, w wysokoœci
2500 z³ (nagroda I stopnia), 1500 z³ (nagroda
II stopnia) i 1000 z³ (nagroda III stopnia) bêd¹
przyznane laureatom wy³onionym przez Kapitu³ê.
Kapitu³a, zgodnie  z Regulaminem przyznawania
nagrody dla „Najlepszego Logistyka”, w ocenie
studentów weŸmie pod uwagê: wyniki w nauce,
dzia³alnoœæ w Kole Naukowym Logistyków, udzia³
w projektach poœwiêconych zagadnieniom z za-
kresu logistyki, udzia³ w konferencjach nauko-
wych, publikacje z zakresu logistyki, wspó³pracê
z lokalnymi przewoŸnikami (sta¿e, praktyki).
We wspó³pracy z podmiotami otoczenia spo³ecz-
no-gospodarczego Wydzia³ realizuje równie¿ inne
projekty: w dniu 14 marca 2013 roku, razem ze
Wschodni¹ Izb¹ Gospodarcz¹, Wydzia³ zorganizo-
wa³ konferencje i warsztaty „Innowacje w biznesie”.
By³a to ju¿ pi¹ta edycja projektu z cyklu

”, w ramach którego co roku or-
ganizowane s¹ przedsiêwziêcia maj¹ce na celu
po³¹czenie teorii i praktyki.
W Spotkaniach udzia³ wziê³o, obok wyk³adowców
z Polski i z zagranicy, ponad piêædziesiêciu pra-
cowników i przedsiêbiorców z 23 przedsiêbiorstw.
Uczestnicy spotkañ mieli szansê zapoznaæ siê
z rozmaitymi aspektami innowacji, od kszta³towa-
nia twórczego myœlenia kadry zarz¹dzaj¹cej
i pracowników, poprzez formu³owanie innowacyj-
nych strategii do implementacji nowoœci technicz-
nych.



Laureatami XVIII konkursu „Dzieje Polski” w kate-
gorii klas maturalnych zostali: I miejsce -

(Grodno), II - (Grod-
no), III - (Lida), IV-
(Grodno), V - (Lida). W kla-
sach przedmaturalnych zwyciêzcami byli: I -

(Grodno), II -
(Andronowo), III - (Brzozówka).
Natomiast w IX Konkursie Literackim laureatami
zostali wy³¹cznie grodnianie. Wœród maturzystów:
I - , II - , I
II - , w pozosta³ych klasach:
I - , II - I
i , III - .

Wioletta
Korsakowa Jana Ostrowska

Lidia Kaczan Helena £omanik
W³adys³aw Suproñ

Julia
Wróblewska Diana Jakimczyk

Helena Jar¿emska

Jana Ostrowska Arpine Arutunian
Gra¿yna G³awnicka
Ina Nadziejko rena Chilmanowicz

El¿bieta Koncewicz Jegor Macias

Na terenie Bia³orusi szko³y polskie funkcjonuj¹
w Grodnie i Wo³kowysku. Ponadto jêzyk polski jest
nauczany jako przedmiot, podczas zajêæ pozalek-
cyjnych, oraz w szko³ach spo³ecznych. £¹cznie
zajêcia w jêzyku polskim odbywaj¹ siê w 211 pla-
cówkach. Naukê w nich pobiera 12933 uczniów.
Najwiêcej w obwodzie grodzieñskim, gdy¿ 7745,
najmniej zaœ w homelskim gdzie jest ich tylko 17.
Zajêcia w polskich szko³ach prowadzi 259 nau-
czycieli. Konkursy prowadzone przez Polsk¹ Ma-
cierz Szkoln¹ przy wsparciu Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego stanowi¹ wa¿ny ele-
ment promocji historii i jêzyka polskiego na Bia³o-
rusi. Motywuj¹ do kszta³cenia w polskich placów-
kach, jak równie¿ umo¿liwiaj¹ kontynuowanie
nauki na uniwersytecie w Polsce.
Odgrywaj¹ one te¿ wa¿n¹ rolê popularyzatorsk¹
upowszechniaj¹c znajomoœæ jêzyka polskiego
i przesz³oœci historycznej.

W Grodnie na Bia³orusi, w dniu 20 kwietnia zosta³
przeprowadzony XVIII Konkurs Historyczny „Dzie-
je Polski”, a dzieñ póŸniej IX Konkurs Literacki.
Organizowane one s¹ przez „Polsk¹ Macierz
Szkoln¹”, pod patronatem Uniwersytetu Przyrod-
niczo -Humanistycznego. G³ównymi nagrodami
s¹ indeksy siedleckiej Uczelni. £¹cznie udzia³
w konkursach wziê³o blisko 250 osób. Laureaci
zostali wy³onieni przez jury w sk³ad którego wcho-
dzili pracownicy UPH prof. dr hab.

(przewodnicz¹cy Konkursu Historycznego),
dr - (przewodnicz¹-
ca Konkursu Literackiego) oraz dr
dr .

Jaros³aw Ca-
baj

Justyna Urban Jêdrzejewicz
Adam Bobryk

Ma³gorzata Burta
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POZIOM 1

Na egzaminie z ornitologii wchodzi do pokoju profesora
student, a na biurku stoi klatka na ptaki zas³oniêta
futera³em.
Student siada, a profesor zadaje pytanie, podnosz¹c
lekko futera³ tak, ¿e ptakowi widaæ tylko nogi:
- Co to za ptak, Panie Studencie?
Student myœli, myœli i po d³u¿szym czasie odpowiada:
- Nie wiem, Panie Profesorze.
- Niestety, nie zda³ Pan. Jak siê Pan nazywa?
Na to student podnosi nogê do góry, zadziera spodnie
i mówi:
- Niech Pan zgadnie, Panie Profesorze.
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POZIOM 2
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POZIOM 3

Studentka, bliska p³aczu po oblanym egzaminie:
- Panie profesorze ja naprawdê nie zas³u¿y³am na pa³ê.
- Oczywiœcie, ¿e nie, ale to jest najni¿szy stopieñ
jaki przewiduje regulamin.

- Kole¿anka pije?
- Nie.
- Dlaczego?
- Mam problemy z nogami.
- Uginaj¹ siê?
- Nie, rozk³adaj¹.

Czym ró¿ni siê student od balkonu?
- Balkon utrzyma ca³¹ rodzinê.

Przychodzi baba do lekarza z no¿em w plecach,

a lekarz mówi:

- Ju¿ skoñczy³em dy¿ur.

- Ale tylko jeszcze ja, proszê!

Lekarz wyj¹³ babie nó¿ z pleców i w³o¿y³ do oka i mówi:

- Okulista do dziewiêtnastej.

Co mówi kat do skazañca pod szubienic¹?
- G³owa do góry.

Janek nie rozumie co znaczy s³owo logika, wiêc
podchodzi do jakiegoœ faceta i siê pyta:
- Panie, co to jest logika?
- Ju¿ t³umaczê. Ma pan rybki? - zapyta³
- Mam.
- Aha to znaczy, ¿e ma pan dzieci?
-Tak.
- Aha to znaczy, ¿e ma pan ¿onê?
- Tak.
- To znaczy, ¿e nie jest pan gejem?
- No nie jestem
- No widzi pan to w³aœnie jest logika.
Nastêpnego dnia do Janka podchodzi jakiœ cz³owiek
i pyta o to samo:
- Proszê pana co to jest logika?
- A ma pan rybki?
- Nie
- To jest pan gejem.

Siedzi pijany facet w barze i myœli sobie:
- Mam ju¿ doœæ, idê do domu.
Próbuje wstaæ, ale upada. Myœli:
- Ok, doczo³gam siê do drzwi i spróbujê wstaæ na ulicy.
Wychodzi na ulicê, próbuje wspi¹æ siê na parkometr,
ale znów upada. Myœli:
- Doczo³gam siê do tamtego murku i spróbujê.
Wspina siê na murek, ale znowu upada.
W ten sposób, ci¹gle bezskutecznie próbuj¹c wstaæ,
doczo³guje siê do domu.
Staraj¹c siê nie budziæ ¿ony, wœlizguje siê do ³ó¿ka.
Rano ¿ona budzi go wymówkami:
- Pi³eœ?!
- Ale¿ co Ty, skarbie! Ja, pi³em?
- W³aœnie dzwonili z baru, ¿eby ktoœ odebra³
Twój wózek inwalidzki.

Patrycja Ruciñska



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


