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Kochani Czytelnicy ! 

Z radością oddajemy w Wasze ręce 

najnowszy numer Kuryera. Przeczytacie w nim 

między innymi o Poradniku Studenta, 

konferencji naukowej z Vincentym V. Severskim, 

VIII edycji konkursu Liga Menedżerów Biznesu, 

a także o Spotkaniu Naukowym „Zbrodnia 

Katyńska-pamiętamy”, które nasza gazeta objęła 

patronatem medialnym.  

Zapraszam do włączenia się do akcji „Dla 

Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie”, którą 

Kuryer wspólnie z Biurem Karier UPH i kilkoma 

kołami naukowymi planuje zorganizować w 

naszej uczelni.  

Pragnę również serdecznie podziękować 

Arturowi Długoszowi za odbudowanie naszej 

strony internetowej i zachęcić wszystkich do jej 

odwiedzenia.  

Szukajcie siebie i swoich znajomych na 

okładce Kuryera. Piszcie do nas i przysyłajcie 

zdjęcia a razem utworzymy pełną naszych 

studenckich wspomnień końcową okładkę 

kolejnego numeru. Wy także możecie być częścią 

naszej gazety.  

Od Studenta dla Studenta.. 

 

Agnieszka Kołodziejczyk 

ROZRYWKA  
 
 
Obrazki logiczne  
Zamaluj niektóre kratki według podanych liczb. Liczby odpowiadają 
grupom pól, które należy zamalować  
(np. 3 oznacza grupę trzech zamalowanych pól). Między grupami pól musi 
być co najmniej jedno pole puste. Kolejność grup musi się zgadzać z 
kolejnością liczb. 

Przykład: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Zagadka „Milioner”  

Pewien początkujący businessman opracował następujący 

plan. Będzie kupowa kokosy po  

5zł/kg, a sprzedawał po 3zł/kg. Po 2 latach działalności, 

został milionerem.  

Pytanie: Jak to zrobił?  

(Nie miał żadnych innych dochodów) 

Kto co pali ? 

Państwo Kowalscy siedzą przy stole z ich miłym gościem. 

Mówią właśnie o papierosach i z rozmowy okazuje się, że 

dwie osoby pala Dukaty, dwie pala Giewonty i dwie 

Wczasowe. Pani nie pali Wczasowych, Giewontów, a kto nie 

pali Dukatów, nie pali także Giewontów. 

Pytanie: Jakie papierosy pali każda z trzech osób? 

Test IQ 

Weź kartkę papieru i ołówek. 

1.Policz litery w swoim imieniu, jeśli wynik jest wiekszy lub 

rówy 7 odejmij 3, a jeśli jest mniejszy – dodaj 4. Jeśli masz 

dwa imiona, użyj tylko piewszego z nich. 

2.Zrób to samo z nazwiskiem. 

3.Zanotuj obydwa wyniki i pomnoż jeden pzez drugi.  

4. Do wyniku dodaj dzień i miesiąc twoich urodzin. 

Teraz prawą ręką zgnieć kartkę i odrzuć ja jak najdalej. 

Zamknij oczy i powidz na głos: 

„Panie, daj mi siły, abym mógł przestać zajmować się takimi 

perdołami i zaczął w końcu pracować.” 

Powodzenia w nowym semestrze :)   

P.R. 

 



W dniach 7-8 maja 2014 roku
odbêdzie siê d³ugo wyczekiwane
przez wszystkich studentów
wydarzenie – VIII edycja
Ogólnopolskiego Konkursu
L I G A M E N E D ¯ E R Ó W
BIZNESU !
Konkurs organizowany jest przez

Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach oraz

dzia³aj¹ce
przy Instytucie Zarz¹dzania i
Marketingu.

Kreatywnoœæ cz³onków SKNM
Top Manager nie zna granic,
dlatego tegoroczna edycja LMB
jest pe³na nowoœci. Po pierwsze
Liga bêdzie trwa³a 2 dni. Pierwszego dnia o godz. 10.00 w sali 101 w budynku Biblioteki G³ównej UPH w
Siedlcach bêdziemy mogli byæ œwiadkami rywalizacji szeœciu trzyosobowych dru¿yn oraz uczestniczyæ w
wieczornym spotkaniu integracyjnym. Natomiast na drugi dzieñ LMB zaplanowane s¹ dwa certyfikowane
szkolenia dla uczestników. Kolejnym dowodem na to, ¿e to przedsiêwziêcie ca³y czas siê rozwija jest poszerzenie
formy konkursu o jedn¹ konkurencjê. Konkurs nie bêdzie siê sk³ada³ z trzech, lecz z czterech oddzielnie
punktowanych etapów. Podczas pierwszego z nich, wszystkie zespo³y prezentuj¹ przygotowany wczeœniej
projekt, w drugim etapie uczestnicy bior¹ udzia³ w quizie tematycznym, natomiast trzeci etap to krótka rozmowa
biznesowa w jêzyku angielskim. Do fina³u przechodz¹ dwa zespo³y, które zbior¹ najwiêksz¹ liczbê punktów we
wczeœniejszych konkurencjach. Ponadto, swój udzia³ w konkursie potwierdzi³y ju¿ dru¿yny z innych uczelni, wiêc
zapowiada siê zaciêta rywalizacja.

Wydzia³ Nauk Ekonomicznych
i Prawnych

Studenckie
Ko³o Naukowe Mened¿erów
TOP MANAGER

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do wziêcia udzia³u w konkursie. Osoby zainteresowane prosimy o
przes³anie skanu wype³nionego arkusza zg³oszeniowego z piecz¹tk¹ reprezentowanej uczelni do dnia

na adres: . Arkusz zg³oszeniowy oraz regulamin konkursu dostêpny jest na
stronie internetowej . Poœpiesz siê, o mo¿liwoœci wziêcia udzia³u w LMB decyduje
kolejnoœæ zg³oszeñ ! Nie mo¿e Was równie¿ zabrakn¹æ na widowni ! Dla publicznoœci tak¿e przewidziane s¹

atrakcyjne nagrody.
Wiêcej informacji na temat tego

konkursu znajdziecie na stronie
internetowej ko³a Top Manager

Szukajcie
nas równie¿ na facebooku i nie
zapomnijcie zaprosiæ znajomych na
wydarzenie Liga Mened¿erów Biznesu
2014.
Przypomnijmy, ¿e poprzedni¹ edycjê
LMB wygrali

. Kto
bêdzie zwyciêzc¹ tegorocznej edycji ?
OdpowiedŸ ju¿ 7 maja.

30 marca
2014 roku topmanager@uph.edu.pl

www.topmanager.uph.edu.pl

www.topmanager.uph.edu.pl.

studenci III roku
zarz¹dzania: Mariusz Lipski, Karol
Maciejuk i Przemys³aw Matejek

Agnieszka Ko³odziejczyk (red. nacz.),
sekretarz SKNM TOP MANAGER

Liga Mened¿erów Biznesu 2014



STUDENCKI OŒRODEK
DZIA£AÑ KULTURALNYCH„LIMES”
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

w Siedlcach
og³asza

XXXVII KONKURS LITERACKI

Konkurs odbywa siê w dwóch kategoriach:
*- poezji  - zestaw 5 wierszy lub poemat

do 15 stron znormalizowanego maszynopisu
*- prozy  - ma³a forma prozatorska

do 20 stron znormalizowanego maszynopisu

TREŒÆ I FORMA UTWORÓW DOWOLNE

Za najlepszy utwór
zwi¹zany tematycznie z Siedlcami

przyznana zostanie nagroda specjalna.

Oddzielnie rozpatrywane bêd¹ prace studentów,

prosimy wiêc zaznaczyæ to na kopercie

informacj¹ „Student”

Prace konkursowe, nigdzie nie publikowane
i nie nagradzane, w 4 egzemplarzach maszynopisu,
opatrzone god³em, wraz z kopert¹ podpisan¹ tym

samym god³em i zawieraj¹c¹ imiê, nazwisko
i dok³adny adres autora

(prace nie spe³niaj¹ce tych warunków
zostan¹ pominiête),

nale¿y nadsy³aæ

do 31 marca  2014 r.
na adres:

STUDENCKI OŒRODEK
DZIA£AÑ KULTURALNYCH „LIMES”

ul. Bema 1
08-110 Siedlce

z dopiskiem XXXVII Konkurs Literacki

Og³oszenie werdyktu Jury
powo³anego przez organizatora i rozdanie nagród

odbêdzie siê jesieni¹ 2014 r.

Konkurs odbywa siê pod patronatem
PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

Nagrodzone i wyró¿nione prace
zostan¹ opublikowane

w pokonkursowym wydawnictwie zwartym.

Zapraszamy do udzia³u!

Spotkanie Naukowe

„Zbrodnia Katyñska -pamiêtamy!”

21 listopada 2013 r. w Domu Pomocy
Spo³ecznej "Dom Nad Stawami"
Spotkanie Naukowe "Zbrodnia Katyñska-
pamiêtamy".
Studenckie Ko³o Naukowe Historyków UPH

Stowarzyszenia "Rodzina Katyñska" w Sielcach.

Piotr Warowny -

Adam Kowalczuk

prof. nadz. dr hab.
Jaros³aw Cabaj

odby³o siê

Organizatorem spotkania by³o
.

Goœæmi honorowymi spotkania byli cz³onkowie

Cz³onkowie SKN Historyków, w ramach
wolontariatu wspó³pracuj¹ ze Stowarzyszeniem
"Rodzina Katyñska" w Siedlcach. W planie pracy ko³a
na rok 2013 znalaz³a siê realizacja projektu "Zbrodnia
Katyñska-uœwiadomiæ". Celem projektu jest
upowszechnianie wiedzy o zbrodni katyñskiej, nie
tylko wœród uczniów szkó³ i studentów, ale równie¿
osób starszych. Spotkanie w Domu Pomocy
Spo³ecznej mia³o charakter otwarty, ale swoj¹
inicjatywê kierowaliœmy w szczególnoœci do osób
starszych, których w okresie zniewolenia
komunistycznego wychowywano w przekonaniu, ¿e
zbrodni dokonali Niemcy.
Spotkanie otworzy³ prezes
Studenckiego Ko³a Naukowego Historyków, g³os
zabra³ równie¿ dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej
„Dom Nad Stawami” oraz
dyrektor Instytutu Histor i i i Stosunków
Miêdzynarodowych UPH

. Wœród s³uchaczy znaleŸli siê
mieszkañcy i pracownicy Domu Pomocy Spo³ecznej,
by³a z nami m³odzie¿ dzia³aj¹ca w Domu Nad
Stawami jako wolontariusze, uczniowie jednego z
siedleckich gimnazjów, nie zabrak³o równie¿ osób,
które dowiedzia³y siê o spotkaniu i postanowi³y
przyjœæ pos³uchaæ i obejrzeæ film .- 2 -



Piotr Warowny

Anna Kot

Monika
Kowieska

w referacie pt. „Dzia³ania
w³adz ZSRR wobec obywateli polskich w latach
1939-1941” skupi³ siê na omówieniu najbardziej
masowych form represji wobec polskich obywateli.
Zaznaczy³, ¿e akcja likwidacji polskich oficerów
by³a przeprowadzona za zgod¹ najwy¿szych w³adz
radzieckich. W referacie tym prelegent omówi³
tragiczne wydarzenia, które rozegra³y siê na
ziemiach II Rzeczpospolitej tu¿ po wkroczeniuArmii
Czerwonej

wyg³osi³a referat dotycz¹cy
organizacji obozów jenieckich w ZSRR, panuj¹cych
tam warunkach ¿ycia oraz omówi³a proces ich
likwidacji. Przedstawia³a, ¿e powodem rozstrzelania
Polaków by³o to, ¿e stali oni nieugiêcie na pozycji
walki o niepodleg³oœæ Polski. Z kolei

w referacie „Zbrodniarze z NKWD”
ukaza³a sylwetki i ¿yciorysy osób które wykonywa³y
egzekucje na polskich jeñcach wojennych, miêdzy
innymi Tokariewa - by³ego szefa kaliniñskiego
Zarz¹du NKWD oraz Wasilija B³ochina, który do
dziœ uchodzi za najwiêkszego mordercê w historii
zbrodni (rozstrzela³ on w³asnorêcznie oko³o 50 tyœ.
ludzi). Prelegentka przedstawi³a równie¿ zeznania
œwiadków przes³uchiwanych w prokuraturze z
rosyjskiego œledztwa dotycz¹cego Zbrodni
Katyñskiej.

Pawe³ £ubik Bart³omiej Piêtka
dr Piotra Gontarczyka

dr Piotra £ysakowskiego

i
przedstawili dwa artyku³y i

pracowników Wydzia³u
Badañ Naukowych Biura Edukacji Publicznej
Instytutu Pamiêci Narodowej dotycz¹ce zagadnienia
k³amstwa katyñskiego.

Spotkanie Naukowe „Zbrodnia Katyñska-pamiêtamy!” - cd.

Katarzyna Karabin

Biuletynu IPN „Zbrodnia bez
kary”

Pan Roman Bareja

w prezentacji
multimedialnej „Zbrodnia katyñska w dokumencie
filmowym” udowodni³a, ¿e o Zbrodni Katyñskiej
powsta³o ju¿ kilka filmów dokumentalnych m.in. w:
ZSRR, III Rzeszy, jak i w Polsce, Danii i Holandii.
Podkreœli³a tak¿e, ¿e fragmenty niemieckich i
radzieckich filmów propagandowych by³y i do dziœ
s¹ wykorzystywane we wszystkich filmach
dokumentuj¹cych mord w Katyniu. Zmienia siê
jedynie komentarz lektora.

Drugim punktem programu by³a projekcja filmu
dokumentalnego

. W filmie przedstawieni byli potomkowie
jeñców wojennych zamordowanych przez NKWD w
1940 r. Zawiera³ warte uwagi wypowiedzi
historyków Instytutu Pamiêci Narodowej: dra
S ³ a w o m i r a K a l b a r c z y k a , d r a Wi t o l d a
Wasilewskiego, prokuratora Piotra D¹browskiego i
prokuratora Dariusza Gabrela, dyrektora G³ównej
Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Instytutu Pamiêci Narodowej. W
dokumencie przedstawiona zosta³a postaæ,
nie¿yj¹cego od 2007 r., ks. pra³ata Zdzis³awa
Peszkowskiego – u³ana, ocalonego jeñca obozu w
Kozielsku, póŸniejszego kapelana „Rodzin
Katyñskich” i Pomordowanych na Wschodzie. W
filmie ukazano Orêdzie oraz Apel Pojednania i
Przebaczenia wyg³oszony w Katyniu 4 czerwca
1995 r. na mszy œwiêtej w czasie uroczystoœci 55.
rocznicy Zbrodni Katyñskiej. Ksi¹dz pra³at w
Orêdziu Rodzin Katyñskich do œwiata powiedzia³:
„W 55. rocznicê polskiej Golgoty Wschodu wo³amy
do Was: Oby nieszczêœcie, jakie spad³o na nasz
naród, by³o ostrze¿eniem dla wszystkich! Oby
skoñczy³y siê wreszcie zbrodnie ludobójstwa! Oby
cz³owiek by³ wolny od grozy nienawiœci! (…) Wam
wszystkim, Bracia, spadkobiercy naszych oprawców
- przebaczamy. Wo³amy zw³aszcza do Was, M³odzi.
Wy jesteœcie nasz¹ nadziej¹. Dlatego ostrzegamy
Was i prosimy: Przez pamiêæ na dawne zbrodnie nie
rozwi¹zujcie ¿adnych problemów przemoc¹. Niech
Wasze pokolenie odnowi oblicze ziemi. Ju¿ dosyæ
nienawiœci, morderstw, krwi i ³ez.” Muszê
podkreœliæ, ¿e s³owa ks. pra³ata wzruszy³y do ³ez nie
jednego s³uchacza na sali.

Ostatnim punktem programu by³y, cenne dla
wszystkich, prelekcje z udzia³em potomków ofiar.
Wspomnieñ o przodkach udzielili:

- przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia Rodzina Katyñska w Siedlcach,
wnuk aspiranta Policji Pañstwowej Aleksandra
Barei, wiêŸnia Ostaszkowa.

- 3 -



Pan Stanis³aw Sobczak

Pani Wanda W³odek

Pan Jerzy Garbaczewski

pani Zofia Bareja

- syn aspiranta
Policji Pañstwowej Jana Sobczaka. Mówi³ on, o
próbach matki odnalezienia ojca przez Czerwony
Krzy¿. W odpowiedzi poinformowano j¹, ¿e na
terenie Zwi¹zku Radzieckiego taka osoba nie
przebywa³a – wspomina³ trzymaj¹c w rêku list od
ojca z obozu w Ostaszkowie z 1940 r., co jeszcze
bardziej podkreœla³o, ¿e by³o to k³amstwo.

- córka kpt. Kazimierza
Romualda Dry¿a³owskiego, wiêŸnia Starobielska.
W relacji wspomina³a tragiczne losy swojego ojca,
który s³u¿y³ w 22 pu³ku piechoty w Siedlcach.
Ostatni¹ wiadomoœci¹ od ojca, jak podaje, by³ list z
marca 1940 r. „Ojciec pisa³ w nim ¿ebyœmy siê nie
denerwowali, a rachunki ureguluje jak wróci” –
wspomina córka kapitana zamordowanego w
Charkowie.

- którego czterech
kuzynów rozstrzelano w 1940 r. opowiada³ o
stworzonej przez siebie liœcie osób z Siedlec i
o k o l i c , z a w i e r a j ¹ c e j n a z w i s k a o s ó b
zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze.

„Wybra³em tych ludzi, którzy pod jakimœ wzglêdem byli zwi¹zani z Siedlcami, czy to z powodu urodzenia, czy
s³u¿by wojskowej”.
Relacji udzieli³a równie¿ , synowa wspomnianego aspiranta Policji Pañstwowej Aleksandra
Barei.
W podziêkowaniu za pomoc w upamiêtnieniu Zbrodni Katyñskiej, Studenckie Ko³o Naukowe Historyków UPH
zosta³o uhonorowane wyró¿nieniem „Przyjaciel Rodziny Katyñskiej”.

Piotr Warowny,
Prezes SKN Historyków

Spotkanie Naukowe -„Zbrodnia Katyñska - pamiêtamy!” cd.

11 grudnia 2013 roku w Instytucie Nauk Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa Wydzia³u Humanistycznego odby³a siê
konferencja naukowa z wysokiej rangi oficerem wywiadu, Vincentym V. Severskim. Jest on autorem takich
bestsellerów jak „Nielegalni” oraz „Niewierni”, które po czêœci opisuj¹ prze¿ycia samego autora. Tematem
naszego spotkania by³y fakty i mity pracy w wywiadzie. Severski, jak sam podkreœli³ pracuje i tworzy pod
pseudonimem. Jest z pochodzenia Polakiem i mieszka w Warszawie. By³ oficerem PRL i RP przez 26 lat, chocia¿
g³ównie poza granicami naszego kraju. Zosta³ uhonorowany przez prezydenta Baraca Obamê Legi¹ Zas³ugi. Na
zadane pytanie, w którym systemie politycznym lepiej mu siê pracowa³o, bez chwili zastanowienia stwierdzi³, ¿e
w tym „fachu” nie ma to wiêkszego znaczenia.
Pocz¹tkowo zaproszony goœæ przybli¿y³ wszystkim studentom, wyk³adowcom oraz pracownikom naszej
uczelni, jak wygl¹da³a jego praca przez te wszystkie lata, a nastêpnie bardzo chêtnie udziela³ odpowiedzi na
zadane pytania. Podczas spotkania nasz goœæ rozdawa³ autografy oraz wyrazi³ chêæ zrobienia pami¹tkowego
zdjêcia z cz³onkami i opiekunami Studenckiego Ko³a Naukowego Bezpieczeñstwa Narodowego. Ka¿dego z
obecnych bardzo zainteresowa³y opowieœci o s³u¿bie w wywiadzie, gdy¿ jest ona pe³na ciekawych doœwiadczeñ,
prze¿yæ i wyzwañ. Wymaga wielu poœwiêceñ, ale niesie za sob¹ jeszcze wiêcej satysfakcji.

Natalia Dwurnik,
studentka II roku bezpieczeñstwa narodowego

SPOTKANIE Z VINCENTYM SEVERSKIM
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godzinach wieczornych spada. W roku 2012 iloœæ
dostarczonej wody do u¿ycia wynosi³a 839 540 m .
Wszystkie dane s¹ zapisywane i przechowywane, aby
w ka¿dej chwili by³a mo¿liwoœæ analizy poboru
wody.

A zastanawialiœcie siê kiedyœ, co dzieje siê z
wod¹ opadow¹, która zbiera siê na siedleckich ulicach
podczas deszczu? Deszczówka trafia do kanalizacji
deszczowej, specjalnej sieci kana³ów i ruroci¹gów,
której zadaniem jest w³aœciwe odprowadzanie wody
opadowej z terenów zurbanizowanych. W tym
po³¹czonym systemie ka¿da studzienka spe³nia inn¹
funkcj¹ przy oczyszczaniu wody.

Przedsiêbiorstwo wykorzystuje nowe
technologie m.in. Inspekcjê TV (telewizyjna), która
pozwala okreœliæ stan wnêtrza kana³u, przez co
lokalizuje usterki i mierzy spadki. Operator
wprowadza kamerê do przewodu rurowego, nastêpnie
analizuj¹c obraz na ekranie monitora okreœla stan
techniczny poddanego inspekcji odcinka kana³u.

3

Za pomoc¹ kamery mo¿na uzyskaæ wiele
potrzebnych informacji o stanie przewodu rurowego.
W ostatnim czasie firma wykonuje równie¿ naprawy
bezwykopowe przewodów rurowych. W biurze jest
kompleksowy monitoring sieci, na którym od razu
pojawiaj¹ siê informacje o awariach.

Spó³ka œwiadczy równie¿ us³ugi w zakresie
m.in.: wykonywania analiz wody i œcieków,
czyszczenia sieci kanalizacyjnej, sanitarnej,
deszczowej i przemys³owej, projektowanie przy³¹czy
i sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz wywóz
n i e c z y s t o œ c i c i e k ³ y c h z e z b i o r n i k ó w
bezodp³ywowych. Ponadto, firma zajmuje siê tak¿e
sprawami tj.: dokonywanie formalnoœci zwi¹zanych z
przy³¹czeniem nieruchomoœci do sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej, dokumentacja techniczna na budowê
przy³¹cza wodoci¹gowego i kanalizacyjnego,
podpisywanie umów o zaopatrzenie w wodê i
odprowadzanie œcieków czy przekazywanie odczytu
wodomierza.

Siedlecka woda podziemna jest wolna od
bakterii, dlatego te¿ nie ma potrzeby jej chlorowania.
Posiada œladow¹ zawartoœæ zwi¹zków ¿elaza i
manganu oraz nisk¹ zawartoœæ zwi¹zków azotowych.
Z tego tytu³u nasza woda zachowuje swoje wysokie
walory zdrowotne i smakowe. Mo¿emy wiêc byæ
zadowoleni robi¹c zimow¹ herbatkê.

Dorota Dziubak,
cz³onek Studenckiego Ko³a Naukowego

Gospodarki Przestrzennej

Jedn¹ z podstawowych czêœci infrastruktury
miejskiej s¹ urz¹dzenia zaopatruj¹ca spo³eczeñstwo
w wodê oraz zapewniaj¹ce usuwanie nieczystoœci.
Obecnoœæ wody w domowych kranach jest dla nas
czymœ oczywistym przy korzystaniu z niej
kilkanaœcie razy dziennie. Jednak dostarczenie jej do
wszystkich mieszkañ w mieœcie stanowi
zintegrowany proces. Cz³onkowie

zainteresowali siê t¹
tematyk¹ i z³o¿yli wizytê w „wodoci¹gach”
siedleckich.

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i
Kanalizacji (PWiK) Sp. z o.o. zajmuje siê dostaw¹
wody na terenie miasta i gminy Siedlce oraz
odbiorem œcieków. W spó³ce udzia³y maj¹ gmina oraz
miasto Siedlce. Posiada 3 ujêcia wody (Stok Lacki,
Ujrzanów, Purzec- czyli Seku³a I 360 m?/h, Seku³a II
590 m?/h, Ujrzanów 200 m?/h) z 35 studni
g³êbinowych, 3 stacje uzdatniania wody,
oczyszczalniê œcieków oraz sieæ wodoci¹gów i
kanalizacji obejmuj¹c¹ ca³e miasto i przyleg³e wsie.
Prace przy zak³adaniu sieci wodoci¹gowej
rozpoczêto w dwudziestoleciu miêdzywojennym
budow¹ pierwszego ujêcia wody – Seku³a I.

Naukowego Ko³a
Gospodarki Przestrzennej

Pracownik przedsiêbiorstwa oprowadzi³
nas po obiekcie i wyjaœni³ procedurê pobierania i
oczyszczania wody, która trafia do siedleckich
kranów. Dostarczana woda pochodzi z podziemnych
pok³adów wodonoœnych po³o¿onych na g³êbokoœci
ok. 100 m. Ujêcia s¹ ogrodzone zgodnie z wymogami
p r a w n y m i , a b y z a p o b i e c e w e n t u a l n y m
zanieczyszczeniom przenikaj¹cych z gleby.
Nastêpnie woda przesy³ana jest do uk³adu
po³¹czonych ze sob¹ zbiorników w pompowni, gdzie
zachodzi proces filtracji i oczyszczania. Po tym
procesie trafia do zbiornika przep³ywowego
(pocz¹tkowego), zlokalizowanego miêdzy zak³adem
produkcji wody a sieci¹ wodoci¹gow¹. W tym
uk³adzie ca³a iloœæ wody dop³ywa do zbiornika,
natomiast wyp³ywa ze zbiornika zawsze iloœæ wody
odpowiadaj¹ca aktualnemu, chwilowemu rozbiorowi
na sieci wodoci¹gowej. Przy takiej lokalizacji
zbiornika ciœnienie wytwarzane przez pompowniê jest
ustabilizowane a ponadto zagwarantowana jest ci¹g³a
wymiana wody w zbiorniku, co zabezpiecza przed jej
w t ó r n y m z a n i e c z y s z c z e n i e m .

Na wykresach w biurze przedsiêbiorstwa dok³adnie
widaæ, jaki jest pobór wody w mieœcie. Od oko³o godz.
5 wzrasta, gdy ludzie szykuj¹ siê do pracy a dzieci do
szko³y, potem spada a nastêpnie ponownie wzrasta
kiedy mieszkañcy wracaj¹ po pracy; w póŸnych

Obserwacje cz³onków
Naukowego Ko³a Gospodarki Przestrzennej

- dobra jakoœæ siedleckiej wody

- 5 -



Sobota 11 stycznia by³ kolejn¹ okazj¹ do wizyty
emerytowanych pracowników naszej uczelni.
Tego w³aœnie dnia w budynku Rektoratu
cz³onkowie

wraz z ich opiekunem –
, poprowadzili

spotkanie z by³ymi pracownikami Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego.

W sali Senatu zgromadzi³o siê oko³o setki goœci,
w tym Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego prof. dr hab.

oraz Kanclerz dr
Zaproszeni wys³uchali krótkiego

recitalu kolêd w wykonaniu Magdy Grunt, której
akompaniamentowa³ pianista £ukasz Potera.

Przypomniano równie¿ historiê uczelni, w tym jej by³ych rektorów, obecn¹ ofertê edukacyjn¹, a tak¿e
napomniano o ¿yciu kulturalnym i wielu imprezach cyklicznie organizowanych przez Uniwersytet, m.in.:
Festiwalu Nauki i Sztuki, wizycie pary prezydenckiej, Siedleckiej Miss Studentek oraz wielu innych.

SKN Resocjalizacji i Profilaktyki
Spo³ecznej Pani¹ mgr
Katarzyn¹ Marciniak-Paprock¹

Tamara Zacharuk Ireneusz
Chrz¹œcik.

Po czêœci merytorycznej studenci oraz Pani zaprosili chêtnych goœci na wycieczkê po Pa³acu
Ogiñskich, w czasie której poznali historiê budynku,
Aleksandry Ogiñskiej, a tak¿e ka¿dy zakamarek
gmachu, w tym gabinet Pani Rektor. Pozostali zostali
zaproszeni na poczêstunek do Sali Pa³acowej w
podziemiach budynku.

Jak zapewnia³a JM Rektor w swoim wyst¹pieniu
p r z e d r o z p o c z ê c i e m s p o t k a n i a ,
w zwi¹zku z obchodami 45-lecia istnienia uczelni
planowane s¹ kolejne spotkania emerytowanych
pracowników oraz wiele innych interesuj¹cych
spotkañ zwi¹zanych z t¹ okazj¹.

Ewa Nasi³owska

Bartosz Uziêb³o,
cz³onek SKN Resocjalizacji i Profilaktyki Spo³ecznej

SKN Resocjalizacji i Profilaktyki Spo³ecznej

dla emerytowanych pracowników uczelni
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Nowy rok akademicki przyniós³ naszej uczelni
wie lu nowych studentów, a cz³onkom
Studenckiego Ko³a Naukowego Mened¿erów TOP
MANAGER mnóstwo nowych wyzwañ.
Problemem numer jeden sta³o siê pytanie: Jak
przyci¹gn¹æ nowych cz³onków do naszego ko³a?
OdpowiedŸ by³a prosta – musimy byæ oryginalni,
ekscentryczni, niebanalni, a przede wszystkim
inspi ru j¹cy. I tak powsta ³ pomys³ na
WYDARZENIE X. Zaczêliœmy od doœæ
nietypowego promowania tego przedsiêwziêcia.
Na korytarzach budynków UPH pojawi³y siê
dziwne plakaty, studenci mieszkaj¹cy w
akademikach dostali tajemnicze listy, zajêcia ze
studentami pierwszego roku prowadzili „nowi
wyk³adowcy”, a Facebook hucza³ od ró¿nych
plotek. Nikt jednak tak naprawdê nie wiedzia³, o co

chodzi i wszyscy zadawali sobie tylko jedno pytanie: „Czym
jest WYDARZENIE X?”.

Zagadka rozwi¹za³a siê 27 listopada 2013 roku w auli
Biblioteki G³ównej UHP w Siedlcach, kiedy to Mateusz
£ukaszuk zad¹³ w niemal¿e bawoli róg, a kilku cz³onków
naszego ko³a wbieg³o z transparentami, na których widnia³y
has³a najlepiej odzwierciedlaj¹ce charakter TOP MANAGER.
Nastêpnie odby³a siê inscenizacja tajnego zebrania
ko³owiczów na czele z przewodnicz¹c¹ Patrycj¹ Ruciñsk¹,
podczas którego przeœcigaliœmy siê w doœæ nietypowych
pomys³ach przyci¹gniêcia do nas nowych cz³onków. PóŸniej,
nieco przybli¿yliœmy studentom dzia³alnoœæ ko³a i
opowiedzieliœmy o naszym oczku w g³owie - Lidze
Managerów Biznesu.

Punktem kulminacyjnym by³ konkurs dla publicznoœci, w
którym zadawaliœmy pytania, a za poprawn¹ odpowiedŸ
mo¿na by³o wygraæ niezwykle atrakcyjne nagrody m.in. ocet,
zestaw zapa³ek ze œwieczk¹, mleko 2%, ziemniaki i 20-litrowy

worek ziemi ogrodowej. G³ówn¹ nagrod¹ by³o
natomiast piêknie oprawione zdjêcie IPhone’a,
które do z³udzenia przypomina³o prawdziwe
urz¹dzenie.

Wydarzenie X dostarczy³o nam mnóstwo zabawy,
ale przede wszystkim nasz cel zosta³ osi¹gniêty –
ko³o Top Manager zyska³o nowych cz³onków.

Agnieszka Ko³odziejczyk (red. nacz.),
sekretarz SKNM TOP MANAGER

WYDARZENIE X
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W listopadzie 2013 r. cz³onkowie
, pod kierownictwem pana

wziêli udzia³ w inwentaryzacji Muzeum – Skansen Ziemi Soko³owskiej w Soko³owie Podlaskim, którego
w³aœcicielem jest pan Roman Pietrzak. Eksponaty ze zbiorów zosta³y sprzedane i zapocz¹tkuj¹ istnienie Muzeum
Ziemi Nadbu¿añskiej. Nowe muzeum bêdzie mieœci³o siê na terenie zabytkowego Zespo³u Pa³acowego
Ossoliñskich w Sterdyni. Ma byæ urz¹dzone bardzo nowoczeœnie z nowymi œrodkami przekazu np. animacjami
komputerowymi po³¹czonymi z materia³ami filmowymi, fotografiami i muzyk¹ czy pracowni¹ trójwymiarowej
digitalizacji zabytków. O otwarcie muzeum stara siê szef Fundacji „Patriotyzm i Niepodleg³oœæ Naszych Ziem”
Jan Pacewicz. Fundacja zamierza udostêpniaæ zwiedzaj¹cym ekspozycje, pozyskiwaæ, opracowywaæ i
konserwowaæ muzealia. W tym zakresie nawi¹za³a wspó³pracê z Muzeum Powstania Warszawskiego,
Pañstwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Muzeum Diecezjalnym w Drohiczynie, Muzeum w
Liwie oraz ze Stowarzyszeniem NaukowymArcheologów Polskich.
Cz³onkowie ko³a mieli okazjê do poznania wielu specjalistów w tej dziedzinie. W ofercie muzeum znajdzie
siê m.in. organizacja wystaw, lekcji muzealnych, prowadzenie badañ i wydawanie publikacji naukowych.
Dok³adna data otwarcia muzeum nie jest jeszcze znana, zapowiada siê j¹ na okres wakacyjny.

Studenckiego Ko³a Naukowego Historyków UPH w Siedlcach:
Przemys³aw Wróblewski, Pawe³ £ubik i Piotr Warowny dr Rafa³a Roguskiego

Piotr Warowny,
Prezes SKN Historyków

16 grudnia 2013 roku w Sali Senatu
odby³o siê Spotkanie Op³atkowe œrodowiska
akademickiego.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele
Wydzia³owych Rad Samorz¹dów Studenckich
oraz Kó³ Naukowych UPH. Uroczystoœæ
przygotowa³o Stowarzyszenie Katolickiej
M³odzie¿y Akademickiej "Przymierze" wraz z
Duszpasterzami oraz Parlamentem Studentów
UPH i jak co roku odby³a siê pod patronatem
Rektor prof. nadzw. dr hab. Tamara Zacharuk.

Wydzia³ Nauk Ekonomicznych i Prawnych

reprezentowali

(od lewej): Przewodnicz¹ca SS Karolina

Kowalczyk,

cz³onek samorz¹du Artur D³ugosz, Sekretarz SS

Marlena Jackiewicz.

Karolina Kowalczyk,
Przewodnicz¹ca Wydzia³owej Rady SS WNEP

Inwentaryzacja Muzeum - Skansenu Ziemi Soko³owskiej

Spotkanie op³atkowe
w Sali Senatu
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Przez szereg lat Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach, niegdyœ Akademia
Podlaska - na kierunku zootechnika oferowa³
specjalnoœæ o nazwie ,,hipologia” zrzeszaj¹c¹
mi³oœników i sympatyków koni. Aktualnie
specjalnoœæ jest „ ” ze wzglêdu na
niewystarczaj¹c¹ liczbê kandydatów (je¿eli tylko
bêd¹ chêtni - UPH wznowi specjalnoœæ), sytuacja ta
oraz inicjatywa w³asna studentów sta³a siê
motywatorem do utworzenia

.
Kolejn¹ kwesti¹, która sta³a siê niezaprzeczalnym
inicjatorem rozpoczêcia dzia³alnoœci Ko³a by³
niebywa³y fakt osi¹gniêcia przez studentów

, w
jeŸdziectwie - konkurencja amatorów, w skokach
przez przeszkody, co odbi³o siê echem w prasie, a
tak¿e w œrodowisku jeŸdzieckim.
Ko³o zosta³o zarejestrowane 27 paŸdziernika 2011
roku jako organizacja studencka dzia³aj¹ca przy
Katedrze Genetyki i Hodowli Koni na Wydziale
Przyrodniczym. Opiekunem merytorycznym Ko³a
zosta³ , zaœ
koordynatorem bie¿¹cej dzia³alnoœci

, dziêki ich zaanga¿owaniu oraz
aktywnoœci cz³onków Ko³a w roku 2013 zosta³y
podjête dzia³ania, by jak najlepiej poznaæ œwiat
naszych parzystokopytnych przyjació³. Jak na razie ze
wzglêdu na to, i¿ nasze Ko³o jest doœæ „

” staramy siê przede wszystkim zgraæ
wszystkie osoby bêd¹ce cz³onkami Ko³a.
Organizu jemy spotkania oraz wycieczki
hipologiczne, integracyjno – doœwiadczalne, by nasi
Cz³onkowie mogli jak najlepiej ukierunkowaæ swoje
zainteresowania.

w zawieszeniu

m³odym
tworem

Studenckiego Ko³a
Naukowego Hodowców i U¿ytkowników Koni
„Kaskader” (SKHiUK)

UPH
dwóch z rzêdu (rok po roku !!!) z³otych medali na
Akademickich Mistrzostwach AZS w Polsce

prof. dr hab. Marian Kaproñ
mgr in¿. Agata

Danielewicz

W ramach dzia³alnoœci Ko³a goœciliœmy na naszej
Uczelni miêdzy innymi ,
który poprowadzi³ wyk³ad „trening koni skokowych”,
co wiêcej cz³onkowie Ko³a mieli okazjê wzi¹æ czynny
udzia³ w szkoleniu w³asnych umiejêtnoœci na
konsultacjach jeŸdzieckich z kanadyjsk¹ zawodniczk¹
dyscypliny olimpijskiej - uje¿d¿enia klasy

– „Bogus³awice 2013”.
Cz³onkowie SKHiUK równie¿ uczestniczyli w kursie
„Pamiêæ, koncentracja i motywacja u koni”
poprowadzonym przez wybitnej s³awy angielsk¹
lekarz weterynarii, behawiorystkê .

Pana Leonida Loshakova

Grand
Prix Pani Simone Williams

Amber Batson
Studenckie Ko³o Naukowe Hodowców i
U¿ytkowników Koni „Kaskader” planuje w
nastêpnym roku akademickim kontynuowaæ i
poszerzaæ swoj¹ dzia³alnoœæ oraz wzbogacaæ j¹ o
kolejne przedsiêwziêcia. Dlatego Zarz¹d oraz
cz³onkowie zapraszaj¹ i gor¹co zachêcaj¹ wszystkich
pasjonatów koni, a tak¿e osoby chêtne do rozwijania
swoich zainteresowañ w tym kierunku, do zapisów i
aktywnej dzia³alnoœci na rzecz Ko³a.

Agata Danielewicz
Katedra Genetyki i Hodowli Koni
IBiHZ Wydzia³ Przyrodniczy
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w
Siedlcach
pok.325; tel.025-643-12-64
e-mail. agata.danielewicz@uph.edu.pl

Kontakt:

Honorata Borkowska,

mgr in¿. Agata Danielewicz,

studentka I roku Mened¿er Produkcji i Przetwórstwa
Miêsa

Katedra Genetyki i Hodowli Koni, IBiHZ UPH w
Siedlcach

Studenckie Ko³o Naukowe „Kaskader”

Na koñ, lisa goñ!

Wœród jeŸdŸców (Hubertus konny) urz¹dzana jest
gonitwa podczas której goni siê tzw. lisa - jeŸdŸca z
przypiêt¹ lisi¹ kit¹ do lewego ramienia. Uczestnicy w
gonitwie konnej próbuj¹ go z³apaæ. Ten kto z³apie lisa
ma prawo do rundy honorowej i zostaje lisem w
przysz³ym roku. Tegorocznym lisem by³a

.
Uczestnicy gonitwy: na wa³achu
KniaŸ, na wa³achu Neptun,

na klaczy Ksiê¿na, na
wa³achu Kaskader, na klaczy

Sylwia
Borkowska, studentka IV roku zootechniki

Mariusz Ostapiuk
Dymitr Klimenko Anna

Dobosiewicz Radek Troæ
Sylwia Szczêsna

Jak co roku na terenie

. Zorganizowany w
piêkn¹ s³oneczn¹ niedzielê 10.11.2013r., przez
studentów Akademickiego Klubu JeŸdzieckiego
„Horpluch”. Goœcie t³umnie przybyli obserwowaæ
uczestników tego wydarzenia.

Na pocz¹tku nale¿a³oby wyjaœniæ pochodzenie tego
œwiêta, potocznie nazywanego Hubertusem.
Wywodzi siê ono od œw. Huberta, który jest patronem
myœliwych i koniarzy. Pierwsze wzmianki na temat
tego wydarzenia siêgaj¹ pocz¹tków XV wieku.

Oœrodka JeŸdzieckiego
Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w
Siedlcach odby³ siê Hubertus

,

,
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Na koñ, lisa goñ! - cd.

Kasacja i na klaczy Neska,
próbowali dogoniæ lisa i z³apaæ kitê przypiêt¹ do
lewego ramienia. Po dosyæ burzliwej walce,
tegorocznym zwyciêzc¹ zosta³

.
Po powrocie wszyscy zgromadzeni zasiedli do

tradycyjnej biesiady pohubertusowej, na której jak
co roku mo¿na by³o skosztowaæ bigos i inne potrawy
przygotowane przez studentów.
Chcielibyœmy zaprosiæ wszystkich chêtnych
studentów do uczestnictwa w ¿yciu Oœrodka
JeŸdzieckiego. W najbli¿szym czasie planujemy
zapisy dla studentów I roku w ramach wychowania
fizycznego (25.02.2014r o godz. 17.00) w siedzibie
Oœrodka JeŸdzieckiego przy ulicy Kazimierzowskiej
3. Ty te¿ mo¿esz do nas do³¹czyæ i prze¿yæ
niezapomniane przygody oraz uczestniczyæ w wielu
imprezach organizowanych przez Oœrodek
JeŸdziecki UPH. Nie zwlekaj i do³¹cz do nas ju¿ dziœ !

Konrad Krawczyk

Krawczyk Konrad
na klaczy Neska

Konrad Krawczyk

Biuro Karier

Oferty pracy
i praktyk,

pomaga studentom p³ynnie
przejœæ od okresu studiowania do momentu
poszukiwania pracy zarówno sta³ej jak i dorywczej, a
w czasie studiów „wypatruj¹” dla nas praktyki, sta¿ i
zagraniczne wyjazdy. Ponadto, organizuj¹
szkolenia, kursy oraz targi pracy.

Za ka¿dym razem, gdy zaczynamy szukaæ
pracy, wolontariatu, b¹dŸ praktyki powinniœmy
siê uzbroiæ w anielsk¹ cierpliwoœæ i wytrwa³oœæ.
Niewielki odsetek ludzi znajduje zatrudnienie w
bardzo krótkim czasie. To trochê tak jak
maratoñczyk, który zawziêcie biegnie do celu,
wiedz¹c, ¿e przed nim mo¿e pojawiæ siê jeszcze wiele
przeszkód. Nie poddawajmy siê jednak i szukajmy
pomocy, która jest na wyci¹gniêcie rêki. Biuro Karier
dzia³a przy Uniwersytecie Przyrodniczo-
Humanistycznym w Siedlcach ju¿ od 5 lat i udziela
wszechstronnej oraz profesjonalnej pomocy
studentom Uniwersytetu w celu sprecyzowania ich
¿yciowych planów zawodowych. Wystarczy zapukaæ
do ich siedziby przy ul. 3-maja 49 (na parterze
akademika), pokoje 18-19 i poprosiæ o pomoc, a
pracownicy z Biura z pewnoœci¹ wyka¿¹
zainteresowanie i chêæ pomocy.

Pamiêtajmy jednak, ¿e „opowiedzenie” o sobie to
nie wszystko. Pierwszym krokiem do powodzenia
jest dobrze napisane CV i to w³aœnie Biuro Karier
wspiera studentów i absolwentów w sporz¹dzeniu
dokumentów aplikacyjnych, jednak nie napisz¹ za
nas ca³ego ¿yciorysu. Dodatkow¹ umiejêtnoœci¹ jest
wyszukiwanie interesuj¹cych nas ofert spoœród tych
z a m i e s z c z o n y c h n a s t r o n i e B i u r a

albo na portalach rekrutacyjnych, np.
NajlepszaPraca.pl, pracuj.pl, GazetaPraca.pl.
Trudnoœci wyszukiwania ofert ograniczaj¹ siê do
minimum, bo wyszukiwanie jest ³atwe i przyjemne.
Wpisujemy region, w którym chcemy pracowaæ,
b r a n ¿ ê , a l b o k o n k r e t n ¹ f i r m ê . S ¥ !

www.biurokarier.uph.edu.pl w zak³adce

Biuro Karier

¿yciowym drogowskazem

,

, ,

,

,
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Tysi¹ce og³oszeñ wyszukanych wed³ug wczeœniej
wpisanych kryteriów. Teraz musimy wykazaæ
cierpliwoœæ, o której wczeœniej wspomnia³am.
Odszukanie ofert to nie wszystko. Czeka nas
j e s z c z e z n a l e z i e n i e t y c h n a j b a r d z i e j
odpowiadaj¹cych naszym wymaganiom,
oczekiwaniom pracodawców wobec nas i…
wys³anie CV!

Zagraniczni pracodawcy i firmy równie¿
zg³aszaj¹ siê do Urzêdów w celu znalezienia pracy
lub wolontariatu za granic¹. Dlatego ka¿dy
zarejestrowany w PUP mo¿e skorzystaæ z ofert
pracy przeznaczonych dla absolwentów
poszukuj¹cych pracy. W rzetelnym sporz¹dzeniu
¿yciorysu pomog¹ nam pracownicy Biura Karier.

C z y w a r t o re j e s t ro w a æ s i ê w
Powiatowym Urzêdzie Pracy?

SerwisAkademickich Biur Karier

„To unikalna
platforma, na której ka¿dy zarejestrowany
student ma mo¿liwoœæ umieszczenia swojego CV,
a pracodawca oferty pracy”

„informacje zawarte w CV na platformie s¹
aktualne i wiarygodne dla potencjalnych
pracodawców, poniewa¿ zosta³a ona po³¹czona z
Uniwersyteckim Systemem Obs³ugi Studiów
(USOS)”.

biurokarier.edu.pl
Dla ka¿dego

studenta jest to zwiêkszenie szans na znalezienie
zatrudnienia, natomiast dla pracodawcy idealny
przyk³ad aktywnego studenta”.
Jak siê zaprezentowaæ?

„Co roku na nasze zaproszenie
odpowiada kilkudziesiêciu wystawców, którzy
prezentuj¹ odwiedzaj¹cym liczne oferty pracy,
sta¿y oraz praktyk. Nasza Gie³da Pracy jest

Serwis powsta³ z myœl¹ o studentach
szukaj¹cych zatrudnienia i pracodawcach, którzy
aktywnie poszukuj¹ kandydatów.

- informuje
i dodaje, ¿e

Studenci i absolwenci zarejestrowani w
Akademickim Biurze Karier UPH maj¹ pe³ny dostêp
do ofert umieszczonych w serwisie, mog¹ edytowaæ
swój profil i w ci¹gu kilku minut odpowiedzieæ na
wybran¹ ofertê. Pani Joanna zaprasza do rejestracji
na stronie i korzystania z
portalu, poniewa¿, jak podkreœla „

Udzia³ studentów i absolwentów w
Uniwersyteckiej Gie³dzie Pracy jest okazj¹ do
bezpoœredniego kontaktu z pracodawcami. Sam
udzia³ to nie wszystko. Mo¿na równie¿ zabraæ ze
sob¹ aktualne i profesjonalnie przygotowane CV. W
maju 2014 roku odbêdzie siê ju¿ czwarte spotkanie
pracodawców i instytucji siedleckiego i
ogólnopolskiego rynku pracy ze œrodowiskiem
akademickim.

Joanna
Serzysko z Biura Karier UPH

Biuro Karier ¿yciowym drogowskazem - cd.

d o s k o n a ³ ¹ p l a t f o r m ¹ w y m i a n y
doœwiadczeñ pomiêdzy œrodowiskiem biznesu, a
œrodowiskiem akademickim.” powiedzia³
Krzysztof Kalinowski z Biura Karier UPH

Dyrektora Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w
Warszawie z fil¹ w Siedlcach Pana Piotra Karasia:

„

. Jak
podkreœla Pan Krzysztof najlepsz¹ wizytówk¹ i
sensem organizowanej przez Biuro Karier Gie³dy jest
ocena

Ponadto, Biuro Karier organizuje szkolenia
oraz kursy dla studentów. Spotkania te dotycz¹
szeroko rozumianej tematyki rynku pracy,
planowania i rozwoju kariery zawodowej, a tak¿e
kreowania w³asnego wizerunku oraz autoprezentacji.

Na zakoñczenie, motywuj¹c Was, przytoczê
cytat amerykañskiego trenera motywacyjnego i
pisarza Ziga Ziglara

Biuro Karier otwiera nam studentom drzwi i daje
szansê na podnoszenie i poszerzanie kwalifikacji
zawodowych, jednak to od nas samych zale¿y nasza
przysz³oœæ i wybór zawodowej drogi ¿yciowej.

„Przyjmuj¹c z zaszczytem Pañstwa propozycjê o
objêcie UGP Patronatem honorowym, pragnê
podkreœliæ, ¿e tego typu przedsiêwziêcia s¹ zawsze
okazj¹ do poznania oczekiwañ pracodawców oraz
autoprezentacji i promocji w³asnej przez
studentów. Wzajemne spotkania, dziêki którym
mo¿na uzyskaæ w jednym miejscu szereg
informacji nt. poda¿y i popytu na rynku pracy s¹
jedn¹ z najefektywniejszych form rozpoczynania
poszukiwañ przez m³odych ludzi atrakcyjnych
o  f  e  r  t p  r  a  c  y  ”  .

Nikt raczej nie trafia na
Mount Everest b³¹kaj¹c siê bez celu po okolicy.”

Karolina Kowalczyk,
Przewodnicz¹ca Wydzia³owej Rady SS WNEP

,
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B¹dŸ kimœ wiêcej ni¿ turyst¹! - studenckie wyjazdy do USA

Rozmowa z -
koordynatorem wyjazdów studenckich do USA.

Mateuszem £ukaszukiem

- Jakie s¹ mo¿liwoœci, wyjazdu studentów do
Stanów Zjednoczonych?

- Kiedyœ odwiedzi³eœ USA, kiedy to by³o?

- Na pocz¹tku nale¿y tu podkreœliæ bardzo wa¿n¹
rzecz, w czasie studiów, mo¿na w bardzo ³atwy
sposób wyjechaæ do Stanów, podczas gdy po
ukoñczeniu studiów, staje siê to bardzo trudne, a
czasami niemo¿liwe. Student, który chce wyjechaæ,
ma do dyspozycji program sta¿owy, który zwykle
trwa od 12 do 18 miesiêcy, mo¿e te¿ wyjechaæ w
formie praktyk letnich, które mo¿na zrealizowaæ w
okresie miêdzy majem a wrzeœniem. Jednak¿e,
najpopularniejsz¹ opcj¹ jest wyjazd do pracy w czasie
wakacji, na co decyduje siê najwiêcej osób.

- Doœæ niedawno, poniewa¿ by³em w Stanach w
zesz³e wakacje, miêdzy II a III rokiem na studiach. Do
wyjazdu namówi³a mnie znajoma. Opowiada³a, ¿e
zna kogoœ, kto skorzysta³ z takiego programu i bardzo
mu siê podoba³o, wtedy i ja powiedzia³em, ¿e chcê
jechaæ. Tak siê to zaczê³o. Mia³em mo¿liwoœæ, aby
wyjechaæ w ramach praktyk, ale zrealizowa³em je ju¿
wczeœniej i wybra³em wyjazd do pracy.

- Co do jêzyka to w pierwszym etapie jest
przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna i je¿eli
student na niskim poziomie komunikuje siê w jêzyku
angielskim wówczas nie zostanie przyjêty do
programu. Jêzyk musi byæ na poziomie co najmniej
komunikatywnym, poniewa¿ pracuje siê w zespole,
gdzie s¹ osoby z ró¿nych krajów i trzeba siê z nimi
porozumieæ. Najgorsza rzecz to pojechaæ do Stanów i
nie dogadaæ siê z innymi. Za to mo¿na byæ nawet

- Czy trzeba dobrze znaæ jêzyk?

wyrzuconym z pracy. Angielskiego uczê siê od
podstawówki, ale to i tak nie da³o mi tyle, ile ten
wyjazd.

- Po pierwsze trzeba byæ studentem, który ukoñczy³
co najmniej jeden rok studiów. Kolejn¹ istotn¹ rzecz¹
jest, i¿ trzeba znaæ jêzyk. Trzeba ponieœæ wk³ad
w³asny , który wynosi oko³o 5/6 tysiêcy i w tym s¹
wszystkie zsumowane koszty. Trzeba posiadaæ
jakiekolwiek doœwiadczenie. I teraz bardzo wa¿na
rzecz, w Polsce przyjê³o siê, ¿e doœwiadczenie jest
tylko takim, które mo¿na udokumentowaæ, natomiast
dla pracodawców amerykañskich równie istotne jest
wszystko, co robiliœmy w ¿yciu codziennym, czy
pomagaliœmy jako wolontariusz, czy pomagaliœmy
rodzicom w sprz¹taniu w domu, czy zmywaliœmy
naczynia, czyli wszystko co pokazuje nasz¹
aktywnoœæ. Nie chcê mówiæ, ¿e osoba, która nic nie
robi³a nie ma szans, ale ma na pewno te szanse
mniejsze. Tak¿e z radoœci¹ przyjmuj¹ osoby aktywne,
które dzia³aj¹ na studiach. Je¿eli ktoœ jest aktywny,
nie ma opcji, ¿e nie pojedzie.

- Wyje¿d¿aj¹c do pracy w Stanach nabywamy
niepowtarzalny wpis do CV. Bardzo ma³o ludzi,
posiada takie doœwiadczenie. Osoba, która chcia³aby
pracowaæ w firmie, w której u¿ywa siê jêzyka

- Jakie jeszcze warunki musi spe³niæ student, aby
wyjechaæ ?

- Jakie korzyœci p³yn¹ z wyjazdu zagranicê?

obcego, z takim wpisem ma wiêksze szanse na
otrzymanie tej pracy. Jest to wyjazd za ocean, gdzie
trzy miesi¹ce jest siê poza domem i trzeba sobie
poradziæ. Trudno, aby mama albo tata za³atwi³ coœ za
nas i jest to chyba najlepsza szko³a ¿ycia. Mo¿na
wyje¿d¿aæ w wiêkszej iloœci osób, ale ja polecam
jechaæ samemu, poniewa¿ cz³owiek najbardziej
wchodzi wtedy w lokaln¹ atmosferê. Kolejn¹ rzecz¹,
któr¹ rozwijamy to kompetencje miêkkie, poniewa¿

,
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B¹dŸ kimœ wiêcej ni¿ turyst¹!
- studenckie wyjazdy do USA

pracujemy w zespole, musimy byæ otwarci na
innych, wspó³dzia³aæ i komunikowaæ siê. Poznajemy
now¹ kulturê i nie koniecznie tylkoAmerykañsk¹.

- Skorzysta³em z bazy pracodawców firmy, z któr¹
wyjecha³em. Zap³aci³em pieni¹dze i okreœli³em
parametry jakie chcê, ¿eby spe³nia³a. Powiedzia³em,
¿e chcê tak¹ i tak¹ pracê, i w ten sposób znaleŸli mi
pracê. Je¿eliby tego nie zrobili, dostajê zwrot
pieniêdzy. Tak naprawdê mo¿liwoœci szukania pracy
s¹ nieograniczone. S¹ trzy mo¿liwoœci Targi Pracy,
na które przyje¿d¿aj¹ pracodawcy z Ameryki i
bezpoœrednio rekrutuj¹ chêtnych, druga opcja to ta,
na której by³em, czyli firma szuka sama miejsca
pracy, a ostatnia mo¿liwoœæ to poszukiwanie
pracodawcy na w³asn¹ rêkê. Ostatnia opcja jest
dobra, je¿eli mamy znajomych w Stanach, którzy
mog¹ nas poleciæ pracodawcy. Pracodawcy chêtnie
zatrudniaj¹ Polaków do pracy, poniewa¿ jesteœmy
naprawdê dobrymi pracownikami.

- Pracodawcy preferuj¹ studentów, którzy
wyje¿d¿aj¹ wczeœniej koniec maja lub pocz¹tku
czerwca. Dobrze jest te¿ wyjechaæ wczeœniej,
poniewa¿ w ramach wizy J-1 mo¿na, nawet nie
pracuj¹c przebywaæ w Stanach przez 1 miesi¹c. Aby
przyspieszyæ sesjê, nale¿y z³o¿yæ podanie na uczelni
o wczeœniejsz¹ sesjê egzaminacyjn¹. Jestem w stanie
wystawiæ zaœwiadczenie, które wskazuje, ¿e osoba
jest uczestnikiem programu, co znacznie u³atwia
sprawê.

- Jestem koordynatorem w Siedlcach i do mnie
nale¿y pomoc studentom w zbieraniu dokumentów i
udz ie lan iu informac j i , a¿ do rozmowy
kwalifikacyjnej, któr¹ przeprowadza biuro w
Warszawie. Kontakt ze mn¹ jest równie¿ po
rozmowie kwalifikacyjnej. By³em na wyjeŸdzie,
wiêc wspieraj¹c siê moim doœwiadczeniem staram
siê pomagaæ. Je¿eli ktoœ jest zainteresowany, mo¿e
znaleŸæ mnie na Facebook, lub szukaæ informacji o
spotkaniach informacyjnych CCUSA na
Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w
Siedlcach.

- Jak Ty znalaz³eœ pracê?

- Kiedy wed³ug Ciebie jest najlepszy czas, aby
wyjechaæ?

- W jaki sposób pomagasz studentom w wyjeŸdzie
do USA?

- Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê kolejnych
owocnych wyjazdów.

Agnieszka Ko³odziejczyk (red. nacz.),
sekretarz SKNM TOP MANAGER

Z pamiêtnika studenta
gospodarki przestrzennej

Jako student zaczynaj¹cy sw¹ przygodê ze
studiowaniem, nie mia³em wiele informacji na temat
gospodarki przestrzennej. Wiedzia³em z ró¿nych
informatorów, ¿e na polskich uczelniach mamy po
prostu taki kierunek. By³em naprawdê zaciekawiony,
gdy zobaczy³em, ¿e w ofercie UPH w Siedlcach
pojawi³ siê w³aœnie ten kierunek. Bêd¹c
niezdecydowany na wybór konkretnego dla mnie
kierunku, postanowi³em doczytaæ na temat
gospodarki przestrzennej w Internecie. Mo¿liwoœæ
zdobycia tytu³u in¿yniera oraz mo¿liwoœci pracy po
ukoñczeniu tych studiów, wystarczaj¹co skusi³y mnie
do z³o¿enia dokumentów na nasz¹ uczelniê. Jako
student inauguracyjnego roku, niestety nie mia³em
mo¿liwoœci dopytaæ siê starszaków, jak wygl¹da ca³e
to studiowanie. Moi koledzy i kole¿anki poszli, wiêc
na pierwszy ogieñ. Uczelnia przyjmuj¹c ponad 100
osób na pierwszy rok, znacznie zasili³a szeregi
Wydzia³u Przyrodniczego.
Kierunek ten poleci³bym g³ównie osobom, które chc¹
siê przede wszystkim szkoliæ i skuteczniej rozwijaæ.
Jako osoba maj¹ca ju¿ okreœlone plany na przysz³oœæ
wiem, ¿e dziêki tym studiom znajdê dla siebie zajêcie
w odpowiedniej bran¿y. Obecnie, jako student
drugiego roku mogê powiedzieæ, ¿e przedmioty œcis³e
nie s¹ a¿ tak straszne, co by³o dla jednych zmor¹, a dla
drugich czymœ przyjemnym. Osoby maj¹ce z nimi
problemy nie powinny na samym starcie siê do nich
zra¿aæ. Matematyka by³a mi³a i przyjemna, zaœ na
fizyce przeprowadzaliœmy ciekawe eksperymenty. Jak
to na ka¿dej uczelni bywa, zajêcia na pierwszym roku
maj¹ nas przygotowaæ do zrozumienia bardziej
skomplikowanych zagadnieñ na kolejnych etapach
studiowania. Czas spêdzony na studiach w 1 i 2
semestrze uwa¿am za udany. Od 3 semestru zaczê³y
siê przedmioty fakultatywne, którego wyboru
dokonywali sami studenci, dlatego te¿ mo¿na ³atwo
wykluczyæ niechciane przez nas przedmioty. Ponadto,
jeŸdzimy na zajêcia terenowe, co jest mi³ym
ubarwieniem niektórych ,,nudnych” wyk³adów.
Patrz¹c w przysz³oœæ wiem, ¿e dobrze wybra³em, nie
¿a³ujê podjêtej decyzji, pozna³em wspania³ych ludzi i
jednoczeœnie rozwijam siê w wybranym kierunku, a
poprzez dzia³alnoœæ w Studenckim Kole Naukowym
Gospodarki Przestrzennej doskonalê swoje
umiejêtnoœci. Polecam wszystkim niezdecydowanym
jeszcze osobom i ¿yczê powodzenia przysz³ym
studentom?

Pawe³ Stempniak
cz³onek Studenckiego Ko³a Naukowego Gospodarki

Przestrzennej

,

,
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I znowu s¹.. Jackonalia ! I znowu nie przeœpimy nocy podczas hucznej zabawy. Nasza kreatywnoœæ nie zna
granic. Mo¿liwoœci s¹ wielkie, ale wszystko zale¿y od Twojej aktywnoœci studencie! Jeœli masz wolny czas
zapraszamy ! Jeœli masz pomys³y na imprezy towarzysz¹ce zapraszamy ! Jeœli chcesz siê w³¹czyæ do
organizowania masowej imprezy zapraszamy ! Na stronie znajdziecie kontakt.
Œwietna zabawa, nowe doœwiadczenia.

Artur D³ugosz,
V-ce przewodnicz¹cy Parlamentu Studentów

http://www.studenci.uph.edu.pl/

JACKONALIA 2014

Crowdfunding – ufundujcie moje marzenie

Za³ó¿my, ¿e twoj¹ pasj¹ jest krêcenie amatorskich
filmów krótkometra¿owych. Pewnego dnia w twej
g³owie rodzi siê niesamowita koncepcja produkcji,
która mo¿e byæ prawdziwym kamieniem milowym na
twojej drodze po re¿yserski sto³ek. Nat³ok
przeró¿nych myœli, pomys³ów i planów nie pozwala
Ci spaæ. Bierzesz pogiêt¹ kartkê papieru, a ¿eby nie
by³o jej samotnie siêgasz po krzywo zatemperowany
o³ówek i zaczynasz przelewaæ wszystko na papier. Po
kilku nieprzespanych nocach i dziesi¹tkach wypitych
fili¿anek kawy masz ju¿ wstêpny zarys fabu³y, opis
postaci, rekwizytów, scenerii, a nawet garstkê
mistrzowskich dialogów. Nie pozostaje nic innego jak
zwo³aæ znajomych, chwyciæ za kamerê i wyjœæ w
plener, aby realizowaæ swoje marzenie.

Siêgasz po wys³u¿on¹ kamerê, która jednak lata
œwietnoœci ma ju¿ dawno za sob¹. Czymœ takim nie
mo¿esz nakrêciæ prze³omowej produkcji. Udajesz siê
na strych w poszukiwaniu rekwizytów, ale znajdujesz
tylko kilka zakurzonych i nic nie wartych szparga³ów.
Jakby tego by³o ma³o, twój komputer powoli zaczyna
odmawiaæ pos³uszeñstwa negatywnie wp³ywaj¹c na
jakikolwiek komfort pracy przy monta¿u kolejnych
ujêæ. Przyda³oby siê te¿ wynaj¹æ jakieœ studio do
nakrêcenia kilku wyj¹tkowo wa¿nych scen. Nie
zniechêcasz siê jednak. Siadasz i robisz wstêpny
kosztorys. Kilka minut potem kartka ze scenariuszem
l¹duje na samym dnie szuflady, a ty tracisz wszelkie
nadzieje. Z tego co masz, zdo³asz skleciæ jedynie
krótki zwiastun, a marzy Ci siê przecie¿
pe³nowymiarowy film. Potrzeba Ci jedynie œrodków,
a jakiekolwiek po¿yczki nie wchodz¹ w grê. W tym

momencie albo porzucasz ambitny projekt, albo
zaczynasz interesowaæ siê crowdfundingiem.

Internet daje nam masê mo¿liwoœci, a ka¿dy miesi¹c
przynosi ze sob¹ coœ zupe³nie nowego. Od kilku lat
swoje tryumfy œwiêci nowe zjawisko jakim jest
crowdfunding. Termin ten nie doczeka³ siê jeszcze
swojego polskiego odpowiednika i szczerze mówi¹c
ciê¿ko by³oby wymyœleæ coœ co nie brzmia³oby
komicznie.Angielski rzeczownik „crowd” to „t³um” a
cz³on „funding” pochodzi od czasownika
oznaczaj¹cego „finansowanie”.

Crowdfunding to nowoczesna forma fundowania
przez internetow¹ spo³ecznoœæ ró¿nego rodzaju
projektów, pomys³ów i koncepcji. Ca³a sztuczka
polega na tym, ¿e na specjalnie przeznaczonej do tego
celu stronie internetowej wstawiane s¹ projekty, które
ktoœ zg³osi³. Twórca nagrywa krótk¹ prezentacjê
wideo, w której opowiada o swoim pomyœle, a tak¿e
okreœla ile pieniêdzy potrzebuje na jego
zrealizowanie. Pieni¹dze musi przeznaczyæ
oczywiœcie na wszystko to co w realizacji koncepcji
bêdzie mu niezbêdne. Nastêpnie dobroduszne osoby,
które chc¹ wesprzeæ dany projekt wp³acaj¹ na konto
dowoln¹ kwotê. Jeœli jest on wyj¹tkowo ambitny,
pomys³owy i dobrze nag³oœniony wymagan¹ sumê
udaje siê zebraæ w ci¹gu kilku godzin od startu
zbiórki. Jeœli zaœ kwota nie zostanie zebrana,
pieni¹dze wracaj¹ do wp³acaj¹cych. Co jednak jeœli
wymagana iloœæ „hajsu” zostanie przekroczona, bo
darczyñcy oka¿¹ siê wyj¹tkowo hojni? W takim
wypadku twórca musi mieæ w zanadrzu listê
dodatkowych pomys³ów jakie zgodzi siê zrealizowaæ,

.
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gdy przekroczony zostanie dodatkowy próg. Studio
Cloud Imperium Games, które og³osi³o w ten sposób
prace nad gr¹ komputerow¹ Star Citizen zamiast
wymaganych 500 000 dolarów zebra³o ponad 2
miliony i kwota wci¹¿ roœnie. Dziêki temu gra bêdzie
mia³a masê dodatkowych opcji i rozwi¹zañ. Dla
wp³acaj¹cych równie¿ przewidziano coœ w zamian.
Istniej¹ progi, które okreœlaj¹ od jakiej wp³aconej
kwoty zyskuje siê bonusy. Im wiêcej wp³acimy, tym
lepsze rzeczy zgarniemy w ramach podziêkowania.
Mo¿e to byæ np. postaæ w grze nazwana imieniem i
nazwiskiem osoby wp³acaj¹cej, zaszczytne miejsce w
napisach koñcowych filmu czy nawet rola statysty.

W crowdfundingowych kuŸniach l¹duje masa
projektów. Muzyka, filmy, gry wideo, programy,
ksi¹¿ki, spotkania, festiwale, narzêdzia, innowacyjne
przedmioty codziennego u¿ytku i wszystko to na
realizacjê czego potrzebne s¹ pieni¹dze. Jasne, ¿e nie
wszystkim projektom udaje siê uzbieraæ za³o¿on¹
przez twórców kwotê. Zaszczyt ten przypada tym
najbardziej pomys³owym, innowacyjnym i
przysz³oœciowym projektom. To jak prezentowaæ
bêdzie siê jakoœciowo finalna wersja produktu oceni¹
konsumenci, gdy zawita on na pó³kach sklepowych
lub w cyfrowej dystrybucji. Warto bowiem
wspomnieæ, ¿e nie wszystkie projekty, które zosta³y
ufundowane spe³ni³y oczekiwania odbiorców. Oparta
na systemie Android konsola OUYA uzbiera³a prawie
10mln dolarów (zak³adano 1mln), a gdy trafi³a do
sprzeda¿y okaza³a siê totalnym niewypa³em, który
recenzenci i eksperci zmieszali z b³otem.

Pomys³y ma³ych, niezale¿nych firm czêsto s¹ o
niebo lepsze ni¿ te realizowane przez najwiêkszych
rynkowych gigantów. Grupa hobbystów, zapaleñców,
maniaków potrafi wspólnymi si³ami i pasj¹ stworzyæ
prawdziwe „cudeñka”. Temat jest wart uwagi i
ci¹g³ego œledzenia. Wracaj¹c do wspomnianego na
pocz¹tku filmu, crowdfunding mo¿e byæ w³aœnie
pomoc¹ w takiej sytuacji. Jeœli projekt bêdzie
wyj¹tkowo ambitny i frapuj¹cy, nie bêdziemy musieli
nawet dbaæ o jego rozg³os, bowiem ten przyjdzie sam,
gdy tylko odpowiednie strony zaczn¹ pisaæ o naszej
akcji.

Strony crowdfundingowe, które ciesz¹ siê
najwiêksz¹ popularnoœci¹ to: www.kickstarter.com,
www.indiegogo.com, a na nasz rodzimy grunt
k o n c e p c j a z o s t a ³ a w p r o w a d z o n a d z i ê k i
www.wspieram.to. Nie pozostaje mi nic innego jak
¿yczyæ powodzenia tym, którzy pracuj¹ nad czymœ
naprawdê epickim!
Mam nadziejê, ¿e wiele osób dziêki temu tekstowi
dowiedzia³o siê o tym innowacyjnym i interesuj¹cym
sposobie finansowania pomys³ów.

£ukasz Tkaczuk,
student II roku filologii polskiej

Crowdfunding – ufundujcie moje marzenie

Jak zachowaæ siê na wyk³adach i pisaæ podania ?

Co nale¿y zrobiæ, aby pojechaæ na Erasmusa i w jaki

sposób zwracaæ siê do wyk³adowców ? Na te i inne

pytania odpowiada Poradnik Studenta, który

przygotowa³ Samorz¹d Studentów Wydzia³u Nauk

Ekonomicznych i Prawnych.

Poradnik Studenta jest nowatorskim w skali naszej
Uczelni przedsiêwziêciem wydzia³owego samorz¹du
studenckiego, które ma na celu uczynienie
studiowania na Wydziale Nauk Ekonomicznych
iPrawnych jeszcze bardziej przyjaznym oraz
wprowadzenie Was w wir ¿ycia studenckiego.
WPoradniku mo¿na znaleŸæ :
ostypendiach, co wybraæ.. akademik czy
mieszkanie?, o tym, ¿e warto za³o¿yæ e-mailow¹
skrzynkê pocztow¹, co zawiera Regulamin studiów
oraz jak u¿ywaæ praktycznej strony USOS.
Umo¿liwia on równie¿ w
której studiujemy, czyli jak dojechaæ na uczelniê i co
warto zwiedziæ studiuj¹c w Siedlcach. Przenieœæ siê
mo¿na , poznaæ
procedury bibliotek i zobaczyæ, ¿e wypo¿yczenie
ksi¹¿ki wcale nie jest takie skomplikowane.
Przeczytacie o mo¿liwoœci jako studenci UPH -

Kilka rad na pocz¹tek

Rozpoznanie okolicy,

Palcem po mapie do Biblioteki UPH

(Nie)kulturalne zachowania
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Donoculofobia - strach przed patrzeniem
rozmówcy w oczy
Anuptafobia - strach przed poœlubieniem kogoœ
niew³aœciwego
Obselitofobia - przeœwiadcznie, ¿e jest siê
gorszym, bo wszyscy dooko³a maj¹ lepsze
telefony komórkowe
Tanatofobia - lêk przed œmierci¹
Gimnofobia - strach przed nagoœci¹
Cibusfobia - lêk przed piernikiem (podró¿y do
Torunia nie polecamy :/)
Ejsoptrofobia -  strach przed ka¿dym rodzajem
zwierciad³a
Papafobia - lêk przed papie¿em
Fagofobia - lêk przed po³ykaniem
Koulrofobia - strach przed klaunem
Emetofobia - lêk przed wymiotowaniem
Homichlofobia - lêk przed mg³¹

A Wy czego siê boicie?

Magdalena Zagrodzka,
studentka III roku filologii rosyjskiej

i II roku bezpieczeñstwa narodowego

Wielu moich kolegów, kole¿anek, znajomych
zadaje mi ci¹gle, jedno i to samo pytanie: „Marcin,
powiedz mi dlaczego ty jeŸdzisz na ryby? Przecie¿ to
strata czasu”. Zawsze im wówczas odpowiada³em, ¿e
wêdkuj¹c rozluŸniam siê, odpoczywam, na jakiœ czas
zapominam o Bo¿ym œwiecie i ¿e spêdzam czas z
ukochanym dziadkiem, który mnie wszystkiego
nauczy³. Ale tak naprawdê to nie jest g³ówny powód.
Powodem jest przebywanie z natur¹, obserwacja
przyrody, ludzi, zwierz¹t i ciekawych zjawisk.

„Co w tym jest?” - pada kolejne pytanie z ich strony.
Przez d³ugi czas nie potrafi³em odpowiedzieæ na to
pytanie. Laik, który nigdy nie trzyma³ kija w rêkach,
nie przeklina³ kolejnej ryby, która siê spiê³a pod
brzegiem, kolejnego szczupaka, który zjada uklejê z
haczykiem, nigdy tego nie zrozumie. Bêd¹c
wêdkarzem teraz wiem, ¿e jest w tym niezwyk³a
tajemniczoœæ, na któr¹ my ludzie nie mamy wp³ywu -
na te piêkne widoki, które rozci¹gaj¹ siê nad nasz¹
ukochan¹ rzek¹, jeziorem lub kana³em, na ptaki, które
umilaj¹ nam czas swoim œpiewem, na wschody i
zachody s³oñca, które nas witaj¹ i ¿egnaj¹ nad wod¹. I
wreszcie na ryby, które p³ataj¹ nam figla i na te które
z³apiemy, a potem cieszymy siê jak dzieci, ¿e uda³o
nam siê osi¹gn¹æ sukces.

Czym jeszcze jest, ten piêkny sport ? Doskona³ym
sposobem, ¿eby z¿yæ siê z rodzin¹, z kolegami i
przyjació³mi. Od kiedy zacz¹³em jeŸdziæ na zawody
pojawi³o siê kolejne, pytanie: „Po co ty jeŸdzisz na
zawody, jak i tak nic nie ³apiesz, albo nie masz
wyników?” OdpowiedŸ jest prosta: Po to je¿d¿ê, ¿eby
poznaæ nowie miejsca, mo¿e ciekawsze od tych, które
znam. Ale to te¿ nie jest g³ówny powód.
Najwa¿niejsze, ¿e na zawodach poznajesz ludzi,
których nie zna³eœ wczeœniej.

I tak jest zawsze. Jedziesz na zawody, poznajesz
osoby, które s¹ ¿yczliwe, a inne s¹ nieprzyjazne i nie
mo¿na z nimi porozmawiaæ. Ale wiêkszoœæ jest tych
wspania³ych, które Ci pomog¹, doradz¹ i co
ciekawsze niektórzy nawet nie patrz¹ na ró¿nice
wieku. Na ostatnich zawodach strzeli³em tak¹ gafê,
¿e do tej pory jest mi wstyd.Andrzej, do którego przez
d³u¿szy czas mówi³em na Pan, wytkn¹³ mi to i od tej
pory jesteœmy na per Ty. Tego nie zazna siê nigdzie
indziej, to jest specyfika, naszej pasji, ¿yczliwoœci i
dobroci, jak¹ mog¹ daæ nam ludzie.

I to jest piêkne. Ludzie, których zbyt dobrze nie
znamy, s¹ dla siebie ¿yczliwi i traktuj¹ nas jak
przyjació³. I to prawda, wszyscy jesteœmy cz³onkami
tej wielkiej rodziny wêdkarskiej i powinniœmy siê
szanowaæ wzajemnie, a nie mieæ do siebie ¿al w sercu
i byæ do siebie wrogo nastawieni.

Marcin Szpetmañski,
student II roku bezpieczeñstwa narodowego

i czerpania z tego wiele
satysfakcji. Wydzia³owa Rada nie pominê³a równie¿
punktu i umieœci³a w nim
najwiêksze wykroczenia studentów, które ra¿¹
wyk³adowców :-) Kto i kiedy mo¿e wyjechaæ za
granicê i wzi¹æ udzia³ w programie Erasmus oraz
naszym zdaniem jedno z wa¿niejszych punków:
przyk³ady pism -

do Dziekana?
O Poradnik w wersji papierowej pytajcie w
dziekanacie, a w wersji elektronicznej znajdziecie na
stronie w zak³adce STUDENCI.
Zachêcamy do lektury!

pisania do Zeszytów Naukowych oraz Kuryera
Uniwersyteckiego

Studencki savoir vivre

Jak napisaæ wniosek, podanie czy
proœbê

Karolina Kowalczyk,

wnep.uph.edu.pl

Przewodnicz¹ca Wydzia³owej Rady SS WNEP

(Nie)kulturalne
zachowania  - cd.

Fobii ci¹g dalszy..

Wêdkarstwo - sport, pasja, mi³oœæ,
która zazwyczaj ³¹czy i bardzo rzadko dzieli
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Nieod³¹cznym elementem studiów jest sesja
egzaminacyjna. Jest to czas kiedy studenci w
mniejszym lub wiêkszym stopniu przygotowuj¹ siê
do niej, powtarzaj¹c materia³ z zajêæ. W zdaniu
ka¿dego egzaminu wa¿na jest przede wszystkim
wiedza, jak¹ siê zaprezentuje, lecz oprócz niej wa¿ny
jest równie¿ wizerunek studenta w tym momencie i
w³aœnie na tym skoncentrujê siê w tym artykule.
Kieruje go g³ównie do Panów, bowiem Panie nie
przejawiaj¹ wiêkszych problemów w tej materii.

„ ”, chyba ka¿dy
zna to przys³owie, moim zdaniem jest jak najbardziej
prawdziwe i odnosi siê do ka¿dego aspektu ¿ycia,
prawdziwoœæ tego stwierdzenia oceñcie sami.

Nie bêdê koncentrowa³ siê na doborze
w³aœciwego rozmiaru odzie¿y, jej proporcjach oraz
wyborze fasonu butów (o tym mo¿e w innym
artykule). Jednak trzeba zaznaczyæ, i¿ mêska czêœæ
polskich obywateli ma z nimi problem. Innym
wa¿nym aspektem jest dobór kolorystyczny. Z moich
obserwacji wynika, ¿e najpopularniejszym kolorem
garniturów jest czarny, do tego bia³a koszula
i czarny krawat, zestaw taki zasadny jest tak naprawdê
tylko i wy³¹cznie na pogrzeby i okazje wieczorowe
(po godzinie 20). Czerñ wypada fatalnie w dzieñ,
zw³aszcza w okolicach twarzy (marynarka, koszula,
kurtka, itd.). Pasuje wy³¹cznie osobom z du¿ym
kontrastem, tj. o jasnej cerze i czarnych w³osach, oraz
tym, o ciemnej karnacji.

Jak ubraæ siê zatem na egzamin? Na wstêpie warto
powiedzieæ, ¿e studenci powinni za³o¿yæ garnitur,
jeœli egzaminatorem jest kobieta, a je¿eli egzaminuje
mê¿czyzna, warto dostosowaæ siê do jego stroju,
odwrotnie w przypadku studentek. Nauczyciele
akademiccy zwykle nosz¹ albo garnitury albo
zestawy skoordynowane w przypadku mê¿czyzn, i
¿akiety w wypadku kobiet, wiêc elegancki ubiór
studenta/studentki jest jak najbardziej na miejscu.Ale
jaki garnitur za³o¿yæ? Proponujê g³adki granatowy
(najbardziej uniwersalny kolor, po³¹czyæ z wieloma
innymi kolorami, w zasadzie z czerni¹ nie tworzy
tylko dobrego po³¹czenia) lub szary (równie
uniwersalny jak granat i tak¿e dobrze ³¹czy siê z
innymi kolorami, lecz nie ma takiej klasy) garnitur
zapinany na jeden lub dwa guziki (ewentualnie trzy,
jeœli jesteœ szczup³¹ i wysok¹ osob¹), z dwoma
rozciêciami (szlicami) w marynarce, bia³a, b³êkitn¹
lub pudroworó¿ow¹ koszulê, ewentualnie

Jak Ciê widz¹, tak Ciê pisz¹

winchester

(z kontrastuj¹cym bia³ym ko³nierzem i mankietami) z
klasycznym ko³nierzykiem lub w³oskimkent

(niew³aœciwy dla osób têgich, powiêksza optycznie
twarz). Do tego niebieski jedwabny krawat
zawi¹zany w najprostszy i najbardziej uniwersalny

, bia³¹ poszetkê, czyli ma³¹ chusteczkê,
któr¹ wk³ada siê w kieszeñ piersiow¹ marynarki
(brustasza), dobiera siê j¹ najczêœciej pod kolor
koszuli (nigdy pod kolor krawata/muchy!) oraz
br¹zowy pasek i buty, ewentualnie czarne.
Odradza³bym natomiast garnitury w kolorze
czarnym, co wyjaœni³em wczeœniej, oraz grafitowe,
poniewa¿ s¹ one statyczne i konserwatywne, potrafi¹
postarzeæ nawet o dekadê, a tak¿e zak³adanie do
jakiegokolwiek garnituru czarnego krawata, wypada
go zak³adaæ tak naprawdê tylko na pogrzeby. Je¿eli
nie lubisz chodziæ w garniturach za³ó¿ tzw. zestaw
skoordynowany, czyli marynarkê i spodnie w innym
kolorze, sam najczêœciej chodzê w ten sposób ubrany,
a tak i wyró¿niam siê spoœród ubranych w jeansy i t-
shirt/koszulê kolegów. Takim strojem pokazujesz, ¿e
powa¿nie podchodzisz do egzaminu i wyk³adowcy,
który go przeprowadza. Wa¿ne jest to zw³aszcza przy
egzaminach ustnych, w przypadku pisemnych mo¿na
pozwoliæ sobie na swobodniejszy wygl¹d i za³o¿enie
koszuli oraz krawata, jednak warto pamiêtaæ, ¿eby nie
nosiæ koszuli na mankiet francuski (na spinki) bez
garnituru. Jednak i w przypadku egzaminu pisemnego
dobrym wyborem bêdzie za³o¿enie garnituru.
Moim zdaniem nie warto siê ograniczaæ, w koñcu nie
nosi siê tego codziennie, a wydarzenie takie jak sesja
jest idealn¹ sposobnoœci¹ do przyodziania garnituru
i zawi¹zanie krawata. Warto natomiast unikaæ
przychodzenie w zbyt luŸnym i odwa¿nym stroju. Za
przyk³ad podam sytuacje, kiedy to pewna studenta na
egzamin ustny na katolickiej uczelni przysz³a w
¿akiecie, jednak maj¹c pod nim tylko bieliznê.
Odpuœci³bym równie¿ przychodzenie w jeansach i

, nawet gdy za³o¿y siê do tego koszulê.
Takie zestawy dobre s¹ do noszenia w ka¿dy inny
dzieñ, natomiast, kiedy do koszuli i granatowych
jeansów dobierzesz niebiesk¹, szar¹ lub inn¹ pasuj¹c¹
marynarkê, a na nogach bêdziesz mia³ pó³buty,
chocia¿by zamszowe, bêdziesz wygl¹da³
awangardowo, ale i elegancko na swój sposób.
Paniom proponowa³bym granatow¹ marynarkê i
o³ówkow¹ spódnice, ewentualnie spodnie oraz bia³¹
koszulê i br¹zowe lub czarne buty na obcasie (np.
wzór lub ), a ponadto subtelne dodatki,
sama sukienka jest w tym wypadku strojem
nieodpowiednim, tym bardziej za³o¿enie jeansów,
inaczej sprawa wygl¹da, gdy do sukienki, np.

, za³o¿y siê ¿akiet.

four-in-hand

sneakersach

ron ron fifi

ma³ej

czarnej

STUDENT W CZASIE SESJI
I NIE TYLKO

,
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Wa¿n¹ spraw¹ jest równie¿ dobór dodatków, ogólna
zasada mówi, ¿e pasek do spodni i pasek zegarka
powinien byæ dopasowany do koloru butów, a kolor
klamry paska spójny z reszt¹ bi¿uterii, je¿eli koperta
zegarka jest z³ota, to i klamra paska powinna byæ
z³ota, itp. Czêsto zdarza³o mi siê widzieæ ludzi
nosz¹cych br¹zowe buty, a w spodniach mieli czarny
pasek, innym razem br¹zowe buty i czarne spodnie.
Te dwie barwy nie pasuj¹ do siebie! Interesuj¹c¹
alternatyw¹ dla paska s¹ klasyczne szelki na guziki,
tych na nie warto kupowaæ, niszcz¹ materia³.
Oba te dodatki pe³ni¹ tê sam¹ funkcje podtrzymuj¹
spodnie w odpowiednim po³o¿eniu i wysokoœci.
Szelki pe³ni¹ tê funkcje nawet lepiej! Szczególnie w
przypadku têgich mê¿czyzn z du¿ym brzuchem, u
których pasek bêdzie znajdowa³ siê na w³aœciwym
miejscu tylko przez kilka minut, potem zejdzie pod
brzuch wraz ze spodniami. Sam chodzê w szelkach
zak³adaj¹c garnitur, mimo ¿e jestem osob¹ szczup³¹.
Spodnie, do których nosiæ siê bêdzie szelki powinny
mieæ przyszyte przy pasie guziki (zwykle 6 4 z
przodu, 2 z ty³u) na zewn¹trz lub wewn¹trz (druga
opcja lepsza), a same spodnie w tym wypadku nale¿y
pozbawiæ szlufek. Do strojów formalnych (frak,
smoking) nie zak³ada siê paska, jedyn¹ i w³aœciw¹
opcj¹ s¹ jedwabne szelki w kolorze bia³ym.
Jak ubieraæ siê na inne uroczystoœci akademickie, na
co dzieñ i nie tylko? Otó¿, w przypadku
immatrykulacji, czy obrony pracy dyplomowej
proponowa³bym dla panów granatowy garnitur z
klapami w szpic (podnosz¹ one formalnoœæ zestawu, a
ponadto pozwalaj¹ optycznie powiêkszyæ ramiona i
klatkê piersiow¹), a do tego stosowane dodatki
jedwabny niebieski lub szary krawat, bia³a koszula i
poszetka, czarne oksfordy (buty odpowiednie nawet
do smokingu, zwane równie¿ wiedenkami). Dobrym
wyborem bêdzie równie¿ zastosowanie koszuli na
spinki, ona zawsze dodaje szyku eleganckiemu
zestawowi. Paniom proponuje, tak jak w przypadku
stroju na egzamin ¿akiet i spódnice. Odradzam
natomiast przychodzenie na takie okazje w jeansach i
sportowym obuwiu. Ubieraj¹c siê elegancko, w
garnitur czy ¿akiet, nic nie stracisz, a wiele zyskasz!
Zosta³eœ/-aœ zaproszony/-a na studniówkê albo
chcesz iœæ na uroczysty bal karnawa³owy lub
sylwestrowy? To równie¿ œwietna okazja na za³o¿enie
eleganckiego stroju. Lecz nudzi Ciê za³o¿enie
klasycznego garnituru, a nie masz w szafie smokingu,
który jest idealny na takie okazje? Postaw na coœ
bardziej awangardowego! Mam na myœli tzw.

, jest to aksamitna marynarka w
kolorze granatu lub burgundu, ewentualnie czerni,

¿abki

smoking wspó³czesny

najlepiej z klapami w szpic lub szalowymi, czarne
spodnie, bia³¹ koszulê z ko³nierzykiem w³oskim lub

,
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Bartosz Uziêb³o,
student II roku pedagogiki

Kent

Albert slippers

ma³¹ czarn¹

chino

Ignorantia iuris nocet

i czarn¹ muchê (któr¹ zak³ada siê tylko do smokingów,
za³o¿enie jej do garnituru jest ogromnym b³êdem!). W dobrym
tonie bêdzie tak¿e za³o¿enie czarnej kamizelki. Na nogi oksfordy
lub tzw. . Ciekaw¹ alternatyw¹ jest równie¿
granatowy aksamitny garnitur. Je¿eli chcesz dodaæ sobie jeszcze
wiêcej szyku, w³ó¿ do butonierki (ozdobnej dziurki w klapie
marynarki) bia³y lub czerwony goŸdzik! U pañ sprawa jest
znacznie prostsza, wystarczy za³o¿yæ i odpowiednie
dodatki.

Na co dzieñ w kwestii stroju funkcjonuje du¿a dowolnoœæ,
jednak odradza³bym noszenie dresów, jest to strój nadaj¹cy siê do
uprawiania sportu, ewentualnie chodzenia po domu,
w innych sytuacjach jest niewskazany. Ciekaw¹ alternatyw¹ dla
panów jest zestaw wymyœlony przez Alberta Einsteina sweter z
trójk¹tnym wyciêciem, ewentualnie kardigan, koszulê i spodnie

.
Podsumowuj¹c, student jako osoba doros³a powinna swój

wiek prezentowaæ nie tylko zachowaniem, ale równie¿
wizerunkiem, odpowiedni zapewni Ci chocia¿by szacunek, lepsze
stanowisko, zainteresowanie p³ci przeciwnej, lepsze
samopoczucie. Warto jest znaæ podstawowe zasady doboru
odpowiedniego stroju i kolorów, w koñcu „ ”

(„Nieznajomoœæ prawa nie usprawiedliwia”). Zostawiam Was z t¹ myœl¹…

Zdjêcia pochodz¹ z:
oraz

SecondhandDandy.pl

www.allposters.com

Sk³adniki:

Przygotowanie:

2 dojrza³e kiwi
garœæ suszonej ¿urawiny
3 gruszki
75g twaro¿ku

Owoce obraæ ze skórki, pokroiæ w kostkê i
prze³o¿yæ do miski lub pe³nego talerza. Na to
k³adziemy ¿urawinê i rozdrobniony twaro¿ek.
Twaro¿ek mo¿na wczeœniej pos³odziæ cukrem
pudrem. Wszystko razem wymieszaæ.
Smacznego!

Aleksandra Pietrusiak,
studentka III roku rolnictwa

dla smakoszy salatek

,

,

,
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Kiedyœ…
W polskim folklorze tradycyjnym oko to nie by³ tylko
narz¹d ulokowany w g³owie, s³u¿¹cy do postrzegania
otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci, to siedziba duszy,
symbol ¿ycia. Oczy posiada³y niezwyk³e w³aœciwoœci
i specyficzne moce. Z³e spojrzenie mog³o zniszczyæ
uprawê, zabiæ cz³owieka lub zwierzê, spowodowaæ
ból g³owy, gor¹czkê, dreszcze. Z³owrogie by³y oczy
zbyt przenikliwe, œwietliste, o odmiennych
kszta³tach, ró¿nych kolorach, tak¿e zez. Z³e oczy
posiada³y kobiety miesi¹czkuj¹ce, stare kobiety,
nowo¿eñcy i niektóre zwierzêta np. pies, ¿aba, w¹¿.

Teraz…
Zabobony zwi¹zane z symbolik¹ oka i z³ym
spojrzeniem nie odgrywaj¹ w dzisiejszych czasach
tak du¿ej roli w ¿yciu spo³eczeñstwa, jak kiedyœ,
choæ s¹ osoby, które nadal widz¹ w oczach coœ
wiêcej… Jakiœ czas temu mia³am okazje rozmawiaæ z
ksiêdzem egzorcyst¹, który po jednym spojrzeniu w
oczy wie, czy cz³owiek jest opêtany. Widzi z³ego
ducha w oczach. Teraz oczy s¹ tematem piosenek.
Tatuuje siê je, zmienia kolor za pomoc¹ soczewek,
powiêksza i zmniejsza. Ich cudowne moce ju¿ nie
maj¹ znaczenia.

Anna Bartoszuk

studentka II roku filologii polskiej

oficerów, a kr¹¿y³y te¿ pog³oski, ¿e to one by³y
powodem degradacji z genera³a. Teraz mia³o to jednak
mniejsze znaczenie. Chirurg wiedzia³, ¿e Or³ow chcia³
wywaliæ go z pracy, ale jakiœ wysoko postawiony
cywil skutecznie to utrudnia³. Oczywistym jest, ¿e
Lebiediew mo¿e byæ teraz podejrzany o umyœlne
spowodowanie œmierci swojego kapryœnego
pracodawcy-morfinisty.

Wsta³, odchyli³ wieko kanapy i w miejscu, gdzie w
ka¿dym cywilizowanym domu znajduje siê pachn¹ca
lawendowo-waniliowym p³ynem do p³ukania poœciel,
widnia³a nie zm¹cona niczym pustka. No, prawie
niczym, bo w g³êbi kufra, w cieniu klapy rzucanym
przez irytuj¹c¹ œwietlówkê, skrywa³o siê zawini¹tko
rozmiarów piêœci doros³ego cz³owieka.

Wyci¹gn¹wszy pakunek, doktor pokaza³ mu pe³ne
porcelanowych koron uzêbienie, co w jego zamyœle
mia³o byæ uœmiechem.

By³ szalonym naukowcem, a przynajmniej tak chcia³
byæ postrzegany. S³ysz¹c kroki, schowa³ paczkê z
powrotem na miejsce i wyci¹gn¹³ siê ponownie na
kanapie, udaj¹c zmêczonego. Nikt nie móg³ siê
dowiedzieæ, nad czym pracowa³.

Œwist powietrza przeciskaj¹cego siê przez sztuczn¹
szczêkê sygnalizowa³ ulgê. Odg³osy ciê¿kiego
st¹pania po nakrapianej muszymi odchodami, szarej
terakocie oddala³y siê. Zapewne jakiœ kucharz wraca³
z kantyny, pomyœla³ doktor i wsta³. Po omacku jeszcze
raz przeszuka³ kufer kanapy, wzi¹³, co go interesowa³o
i wcisn¹³ do naszykowanego wczeœniej wojskowego
p l e c a k a - k o s t k i . Z a s z c z y c i ³ s w y m

Ignacy Lebiediew osun¹³ siê na kanapê w swoim
gabinecie.

Urz¹dzona po staroœwiecku lekarska kancelaria ju¿
od progu sprawia³a wra¿enie przenikliwie ch³odnej.
Jasnoniebieskie lamperie, ozdobione licznymi
dyplomami, certyfikatami i podziêkowaniami, na
ka¿dej nierównoœci ¿elbetowej œciany jarzy³y siê
ostrym œwiat³em brzêcz¹cej œwietlówki. Brudnoszara
zas³onka, przewieszona miêdzy pordzewia³ymi
gwoŸdziami we framudze okna, wcale nie dodawa³a
pomieszczeniu uroku.

Doktor spoczywa³ na pokrytej rêcznie tkan¹ narzut¹
kanapie, która s³u¿y³a te¿ jego poprzednikowi, a tak¿e
wielu wczeœniejszym chirurgom szpitala polowego w
czelabiñskiej bazie. Z blad¹ twarz¹ i przymkniêtymi
oczyma przygl¹da³ siê jarzeniówce, daj¹cej
monotonny koncert ¿ycia.

– ¯eby ciê psia maæ wziê³a – zakl¹³, posy³aj¹c
bzycz¹cej lampie wymowne spojrzenie.

Niepowodzenie operacji przyt³oczy³o go, choæ
bardziej martwi³ siê o swoj¹ przysz³oœæ, ni¿ œmierci¹
majora. Maj¹c na uwadze star¹ waœñ, w³adze mia³y
powody s¹dziæ, i¿ niedostatecznie wype³ni³ swoje
obowi¹zki.

Lebiediew kilka razy w przesz³oœci odmówi³
Or³owowi wyœwiadczenia przys³ugi. Poproszony o
wydanie kilku fiolek morfiny zby³ majora
machniêciem rêki, zas³aniaj¹c siê jednoczeœnie
surowymi przepisami. Sk³onnoœci narkotyczne
zastêpcy dowódcy by³y powszechnie znane wœród
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spojrzeniem te¿ kilka paczek sucharów, butelkê
czystej wody, parê sznurowade³ i paczkê zapa³ek.

– Oto wyposa¿enie bazy wojskowej w dwudziestym
drugim wieku – rzek³ z politowaniem i zaœmia³ siê
donioœle, po czym wyszed³ ze swojego gabinetu.
Zawaha³ siê przez moment, zawróci³ i wyj¹³ z
szuflady pod³u¿ny przedmiot. Zgarn¹³ jeszcze z
biurka niedu¿y pistolet.

– Mo¿esz siê jeszcze na coœ przydaæ – powiedzia³,
czule pocieraj¹c palcem kolbê Walthera P99.

Sztab czelabiñskiej bazy wojskowej z zewn¹trz
przypomina³ carski dworek. D³ugi na sto metrów
¿elbetowy klocek na obu koñcach wieñczy³y
prostopad³e skrzyd³a. Wysoki na dziesiêæ piêter
budynek rzuca³ cieñ na przylegaj¹ce do jego pleców,
nieco ni¿sze hangary. Ca³oœæ otacza³ dziedziniec, na
którym codziennie rano odbywa³y siê apele.
Ogromny plac z kostki chodnikowej ogranicza³ mur
tylko odrobinê wy¿szy od siedziby sztabu.

Jedyn¹ przerw¹ w ceglanej œcianie by³a masywna,
stalowa, dwuskrzyd³owa brama, do po³owy jej
wysokoœci. Otwierana by³a przez czterech ludzi za
pomoc¹ specjalnych ko³owrotów. W masywnych
wrotach znajdowa³y siê o wiele mniejsze drzwi, przez
które bez trudu przeciska³y siê transportowe
ciê¿arówki i autobusy.

Wewn¹trz, po ca³ej d³ugoœci budynku, na ka¿dym
piêtrze bieg³ korytarz, z obu stron bezlitoœnie
wpadaj¹cy w spiralê niemal setki schodków. Ka¿da
klatka na parterze mia³a swoje wyjœcie awaryjne,
jednak chc¹c wydostaæ siê z budynku i tak trzeba by³o
nierzadko wróciæ siê do po³owy, gdzie znajdowa³y siê
g³ówne wrota, strze¿one przez dwóch uzbrojonych
oficerów.

Jedno z dwóch skrzyde³ zaadaptowano na szpital,
dlatego doktor nie mia³ d³ugiej drogi do schodów, a
jedynie musia³ podreptaæ do chronionego wejœcia.

Okaza³ przepustkê – ulga – i wyszed³. Nie wydano
jeszcze rozkazu pojmania go. Byæ mo¿e do
dowództwa nie dotar³o, co w³aœnie zrobi³.
Zadowolony z siebie skierowa³ wzrok na gin¹c¹ na tle
monumentalnego muru wiatê, pod któr¹ niczym
œledzie po ¿ydowsku t³oczy³o siê kilku kaprali i
sier¿antów, dwóch m³odych podporuczników i tyle¿
cywilów. Przystan¹³ obok nich i czeka³, wtr¹caj¹c od
czasu do czasu w³asny komentarz na temat o¿ywionej
dyskusji, jak¹ prowadzi³o dwóch oficerów.

– Sabakow poszed³ wczoraj do kantyny, rozumiesz,
i poprosi³ o dok³adkê – t³umaczy³ pierwszy tonem
przypominaj¹cym opowiadanie dowcipu.

– I co? – pyta³ niecierpliwie drugi.
– Na to Wania, ten kucharz... no wiesz, ten gruby!

No to Wania mówi do niego: dok³adkê owszem, ale
zosta³ ju¿ tylko pies.

Drugi rozeœmia³ siê.
– No nie mogê, pies! Cha, cha, cha.
– ?
– O, jedzie.
Nikt nie zauwa¿y³, jak doktor przekaza³ tajemniczy

pakunek dwóm cywilom.

Nadje¿d¿a³ autobus. Jedyna droga ucieczki z tego
straszliwego miejsca. Jedyna szansa dla doktora
Ignacego Lebiediewa. Pojazd nie by³ du¿y, a
przynajmniej nie wiêkszy ni¿ inne tego typu. Na
karoserii widnia³y przemazy trzech odcieni
wojskowej zieleni, które byæ mo¿e mia³y pe³niæ rolê
maskowania. Niestety tutejszy lakiernik nie ma
przysz³oœci jako artysta, bo ca³oœæ przypomina³a
raczej rzadkie kupki niemowlaka ni¿ barwy
kamufluj¹ce.

Ka¿dego dnia, miêdzy baz¹ a w³aœciwym miastem
Czelabiñsk kursowa³ w tê i we w tê autobus,
przywo¿¹c i wywo¿¹c stacjonuj¹cych tu ¿o³nierzy
oraz goœci. Ka¿demu przys³ugiwa³ jeden wyjazd
tygodniowo, by w czelabiñskich sklepach
zaopatrzyæ siê w produkty, których wojsko nie
dostarcza³o.Aby³y to podstawowe wyroby, takie jak:
pianki i maszynki do golenia, cywilne ubrania,
alkohol i papierosy.

Korzystaj¹c z przywileju, Lebiediew wsiad³ do
maszyny.

, pomyœla³.
Ignoruj¹c pozosta³e niewygody, rozsiad³ siê w

twardym fotelu i oczekiwa³. Przed nim siedzieli
dowcipni podporucznicy, obok niego, w drugim
rzêdzie foteli, jeden cywil. Za sob¹ chirurg zobaczy³
m³odych sier¿antów, wyraŸnie uradowanych. Byæ
mo¿e wybierali siê do burdelu.

Panimajesz
Da, da.

Nie doœæ, ¿e wygl¹da jak sraczka, to na domiar
z³ego tak pachnie

Jeden z cywilów chodzi³ od pocz¹tku do koñca
autobusu, ukradkiem majstruj¹c przy zawieszonych
na oparciach plecakach.

– Siadaj, odje¿d¿amy – szepn¹³ do niego drugi, gdy
mia³ tamtego w zasiêgu rêki.

Faktycznie, stary klekot ruszy³, by po nieca³ej
minucie siê zatrzymaæ. Do œrodka wszed³ ¿o³nierz z
karabinem i kilkoma baretkami na piersi. Doktor
rozpozna³ dystynkcje majorskie. , pomyœla³,

.
– Poproszê o przepustki.
Czy¿by zwyk³a kontrola?

Gdy major doszed³ do Lebiediewa, rozk³ada³
wzrokiem jego dokumenty na czynniki pierwsze.
Ogl¹da³ z ka¿dej strony, starannie analizuj¹c i wa¿¹c
ka¿de s³owo, ka¿d¹ literê zapisan¹ cyrylic¹.

– Doktorze Ignacy Lebiediew, zgodzi siê pan ze
mn¹, ¿e nie powinno go tu byæ.

– Nie rozumiem – odpowiedzia³ zgodnie z prawd¹.
– Pan i jego dwójka amerykañskich przyjació³

Oho ju¿
wróci³
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jesteœcie tu przypadkiem, prawda? Czy nazwisko
Adler mówi coœ panu?

Nastêpne wydarzenia przebieg³y b³yskawicznie.
Chirurg wyci¹gn¹³ z plecaka broñ, po czym mierz¹c
w majora i gro¿¹c strza³em, nakaza³ kierowcy
uruchomiæ silnik. Dwóch cywilów, którzy do tej pory
spokojnie s³uchali, wyrzuca³o zdezorientowanych
¿o³nierzy na drogê, pozbawiaj¹c ich przedtem
przytomnoœci. Uderzenie g³ow¹ w metalow¹
karoseriê pojazdu w zupe³noœci wystarczy³o.

– Jak siê nazywacie, majorze? – zapyta³ grzecznie
Lebiediew, widz¹c zdenerwowanie i pierwsze
pere³ki na czole oficera.

– Bogdanow.
– S³awny Bogdanow, hê? Gdzie pan by³, gdy

fajczy³ siê pañski samolot? Podobno generalicja
zabroni³a wystawienia go na zewn¹trz, nara¿aj¹c
tym samym na utratê jedynej maszyny zdolnej
dorównaæAmerykanom.

– Ja... – zacz¹³ major lecz szybko urwa³. – Nie
muszê siê przed panem t³umaczyæ.

Gdy wszyscy, oprócz Bogdanowa, wysiedli b¹dŸ
zostali wyrzuceni, Lebiediew nakaza³ kierowcy
ruszaæ. Stra¿nicy na szczêœcie nie zd¹¿yli domkn¹æ
bramy i choæ przysz³o to z trudem, ust¹pi³a pod
naporem ciê¿kiej maszyny. Zanim ktokolwiek
zd¹¿y³ siê zorientowaæ, co zasz³o, ich ju¿ tam nie
by³o.

Minê³o kilkanaœcie minut, a pogoni nie by³o widaæ.
Jedynie uszu doktora dobieg³o zawodzenie
alarmowej syreny.

– Za³o¿y³eœ? – zapyta³ jednego z cywilów.
– Dwanaœcie, towarzyszu doktorze – odpowiedzia³

wyraŸnie uradowany dwoma ostatnimi s³owami.
– No, to palimy! – Lebiediew wydoby³ z plecaka

nadajnik radiowy i nacisn¹³ spust.
Ryk eksplozji przeszy³ spokojne dotychczas

powietrze nad baz¹. Setki maleñkich ptaszków
momentalnie poderwa³o siê z pobliskich drzew,
skrzecz¹c do pary z syren¹. Od³amki œwiszcza³y,
wbijaj¹c siê z impetem we wszystko, co napotka³y na
swej trajektorii. Lata³y plastikowe pojemniki na
kanapki, poskrêcana stal pistoletów, fragmenty
umundurowania i metalowe sprz¹czki pasków.
Wybuch³y ³adunki w plecakach le¿¹cych w bramie
¿o³nierzy.

Droga by³a wyboista, choæ nieub³aganie prosta.
Widz¹c oznakowania po obu jej stronach, doktor
doszed³ do wniosku, ¿e w zasadzie jest to pas
startowy. ,
pomyœla³, wypatruj¹c jednoczeœnie umówionych
znaków.

Przez kilka minut zupe³nie straci³ panowanie nad
sob¹. Do tej pory spokojny, miota³ siê po ca³ym

Jak, do cholery, mo¿e to byæ bezpieczne?

autobusie. Spogl¹da³ przez tyln¹ szybê,
sprawdzaj¹c, czy ¿o³nierze zdo³ali ugasiæ po¿ar.
Potem przemówi³ do kierowcy, który najwyraŸniej
nie chcia³ go s³uchaæ, ale przekonany Waltherem
nadepn¹³ mocniej na gaz. W koñcu doktor usiad³
obok majora Bogdanowa.

Sam major zdawa³ siê zachowywaæ odpowiednio
do powagi sytuacji. Nie zadawa³ zbêdnych pytañ,
przygl¹da³ siê poczynaniom trójki nieznanych mu
ludzi, zapewne wiedz¹c, ¿e i tak zginie, jeœli coœ
zrobi. A bardzo by³ zaintrygowany, co doktor
zamierza.

Gdy w koñcu Lebiediew zauwa¿y³ to, czego tak
bardzo oczekiwa³, nakaza³ kierowcy zatrzymaæ
pojazd. Strzeli³ mu bez ogródek w pierœ i przykry³
twarz czapk¹.

– Czemu nie w g³owê? – zapyta³ Bogdanow.
– Lubi mieæ pan czyjœ mózg na twarzy?
– Faktycznie, nie. Co teraz pan i jego towarzysze

planujecie?
Doktor zmarszczy³ nos, wêsz¹c podstêp. Wyjrza³

przez okna. Nie by³o widaæ pogoni. Nie nadci¹ga³y
rozwœcieczone helikoptery, Honkery i inne
wojskowe pojazdy naje¿one karabinami, granatami i
ca³¹ reszt¹ œmiercionoœnych wynalazków. By³o
wzglêdnie bezpiecznie, Bogdanow nie gra³ na
zw³okê.

– Porozmawiamy, majorze?
– Nie znam tematu, na który nie moglibyœmy

porozmawiaæ.
– A sprawa orbitalnego Tu-C43? Na jego temat te¿

bêdzie pan chêtnie odpowiada³?
– Czyli to przes³uchanie? – Zirytowa³ siê major.
– Mo¿e pan to tak traktowaæ.

– Skoñczmy z tymi panami, Ignacy. Bogdan
jestem.

Dwóch cywilów rozeœmia³o siê, przypominaj¹c
dyskutantom o swojej obecnoœci. Do tej pory
niezauwa¿eni, zd¹¿yli poprzyczepiaæ ma³e kulki C4
oderwane z grudy, któr¹ doktor trzyma³ w swojej
kanapie.

– Tak, Bogdanie. Dla pana mogê do koñca pozostaæ
Ignacym Lebiediewem. Skoñczmy jednak z
czu³oœciami i porozmawiajmy o tym cholernym
statku. Co pan robi³, gdy wybuch³ po¿ar?

– Bogdan. Obawiam siê, ¿e o to musia³byœ zapytaæ
moich prze³o¿onych.

Major by³ ju¿ ca³kowicie zlany potem. Rozpi¹³
klapy marynarki, by choæ trochê och³odziæ szyjê i
podbródek, wachlowa³ siê rêk¹. Dysza³ przez nos i
jêcza³, rozchylaj¹c co i rusz wargi. Jego twarz
przybra³a kolor gotowanego raka, a on sam z trudem
przemówi³:

– Dobrze pan wie, ¿e ja wiem, co pan robi³, tyle ¿e
prze³o¿eni zechcieliby to us³yszeæ od pana. –

Lebiediew wyj¹³ z plecaka dyktafon.
moi
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– Có¿, emm... No... – pl¹ta³ siê major. – Mów mi,
do cholery, po imieniu!

– To bez znaczenia. S³uchamy.
Po kilku minutach oczekiwania, uszu Lebiediewa

dobieg³o to samo zawodzenie syreny, jakie rozlega³o
siê nad baz¹. Oznacza³o to tylko jedno: pogoñ
ruszy³a, oznajmiaj¹c zak³adnikom nadci¹gaj¹c¹
odsiecz. To mia³o pokrzepiaæ bêd¹cych w opresji
¿o³nierzy, a jedynie zdradza³o porywaczom, ¿e maj¹
coraz mniej czasu. G³upia zagrywka Rosjan.

Doktor spojrza³ raz jeszcze na Bogdanowa, nie
wytrzyma³ i uderzy³ go z ca³ej si³y na odlew w twarz.

– Nie mamy czasu. Powiem panu, majorze
Bogdanow, gdzie pan by³ i co robi³, a pan albo
potwierdzi, albo zaprzeczy.

– Zgoda.
– By³ pan w Moskwie u genera³a Astapkowicza.

Przeczuwa³ pan, ¿e rz¹d Stanów Zjednoczonych nie
bêdzie lojalny wobec pana i pragn¹³ wykonaæ krok na
w³asn¹ rêkê. Nie oszukujmy siê, jest pan op³acanym
przez Bia³y Dom agentem. Mia³ pan osobiœcie
doprowadziæ Or³owa do hangaru, wyprowadziæ Tu-
C43 i zabiæ majora. Wiedzia³ pan o nas. Wiedzia³eœ co
planujemy, ty cholerny ³ajdaku.

– Kontynuuj, Ignacy.
– Tknê³o ciê coœ i postanowi³eœ chroniæ swoje

dziecko, swój najwspanialszy statek powietrzny.
Polecia³eœ do Astapkowicza, zameldowa³eœ o spisku i
uniemo¿liwi³eœ wykonanie naszego zadania. Nikt o
niczym nie wiedzia³, by nas nie sp³oszyæ. Sam
osobiœcie chcia³eœ nas z³apaæ. Obawia³eœ siê, ¿e
wszystko siê wyda. To koniec, Bogdanow.
Zawiœniesz.

– To wszystko prawda, Ignacy. To wszystko jedna,
wielka, cholerna prawda. Czego chcesz w zamian?

– Majorze, czy ja wygl¹dam na przekupnego? Moi
ch³opcy nafaszerowali ten autobus plastikiem.
Wrêczê panu... Wrêczê ci, Bogdanie, detonator, a gdy
w oddali, na zachodzie, zauwa¿ysz œwiat³a
helikoptera, zdetonujesz ³adunki.

– Co ci to da?
– Mi? – zaœmia³ siê Lebiediew. – Ja polecê z³o¿yæ

raport swoim prze³o¿onym i nic wiêcej. Ty i tak
zginiesz, gdy wyœlemy nagranie Astapkowiczowi.
Albo lepiej, od razu Jefimowiczowi.

– No tak...
– Tu siê ¿egnamy, majorze. By³eœ bardzo pomocny,

Bogdanie.

Trzech zamachowców bieg³o na zachód, do
umówionego miejsca ewakuacyjnego. Helikopter ju¿
na nich czeka³, ³opaty wirnika ciê³y lodowate
powietrze, odsuwaj¹ce od siebie wiotkie drzewa i
krzewy niczym zarazê.

Mê¿czyŸni wsiedli na pok³ad, po czym pilot
poderwa³ maszynê pionowo w górê. Obróci³ siê, by
daæ znak Bogdanowowi, lecz, ku zdziwieniu
Lebiediewa, wybuch nie nast¹pi³.

– Co jest... – Poruszy³ siê niespokojnie, wyci¹gaj¹c
rêkê w stronê zapasowego zdalnego detonatora. W
momencie, gdy chcia³ nacisn¹æ spust, zauwa¿y³
odsiecz. Tabun rosyjskich ¿o³nierzy bieg³ za
prze³adowanymi Honkerami. Syrena wy³a
bezlitoœnie budz¹c z g³êbokiego snu niedŸwiedzie i
inne zahibernowane ssaki. Doktor wstrzyma³ siê z
detonacj¹ a¿ do chwili, gdy pogoñ dotrze do
autobusu. Spory ognisty grzyb by³ znakiem, ¿e
Bogdanow do koñca zachowa³ resztki lojalnoœci
wobec Stanów Zjednoczonych.

– Johnie Adler – powiedzia³ oficjalnym tonem
pilot.

– Co jest, Andy? – odpowiedzia³ amerykañski
agent, dzia³aj¹cy dotychczas pod fa³szywym
nazwiskiem doktora Ignacego Lebiediewa.

– Przebieg³a z ciebie bestia.

Bartosz Talma,
student II roku informatyki

Organizacja roku akademickiego
2013/2014 – semestr letni

Semestr letni: 20.02. – 30.09.2014 r.:

Zajêcia dydaktyczne:
20.02. – 17.04.2014 r.
23.04. – 15.06.2014 r. **

Sesja egzaminacyjna:
16.06. – 30.06.2014 r.
01.09. – 14.09.2014 r.

Dodatkowe dni wolne od zajêæ
dydaktycznych:
18.04.2014 r.
22.04.2014 r.
02.05.2014 r.

Œwiêto Uniwersytetu:
21.05.2014 r.

Jackonalia:
20 – 21.05.2014 r.

** - w dniu 12 czerwca 2014 r. (czwartek)
zajêcia wg rozk³adu zajêæ obowi¹zuj¹cego
we wtorek.
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Kuryer Uniwersytecki wraz z Biurem Karier UPH
w Siedlcach oraz wolontariuszami m.in. z SKNM
TOP MANAGER, KN EXPLORATOR, SKN
Ekonomistów, KN Administratywistów, planuje
przy³¹czyæ siê do II edycji projektu „Dla Ciebie to
5 minut, dla Kogoœ to ca³e ¿ycie” organizowanego
przez Fundacjê DKMS Polska (Baza Dawców
Komórek Macierzystych). Wspólnie chcemy
przeprowadziæ na naszej uczelni akcjê
informacyjno-edukacyjn¹ oraz rejestracjê
Dawców szpiku i komórek macierzystych.

W naszym kraju studiuje oko³o 2 000 000 m³odych
ludzi i to zainspirowa³o Fundacjê DKMS do
stworzenia projektu rejestracji potencjalnych
Dawców wœród spo³ecznoœci akademickich, którego
celem jest zjednoczenie wszystkich studentów na
rzecz ratowania ¿ycia ludzkiego. Ta inicjatywa to
kolejny dowód na to, ¿e w nas studentach tkwi
ogromna si³a.

W Polsce co godzinê ktoœ kolejny dowiaduje siê, ¿e
ma nowotwór krwi. Tê okrutn¹ diagnozê s³ysz¹
rodzice ma³ych dzieci, m³odzie¿, doroœli. Dla wielu z
nich jedyn¹ szans¹ na nowe ¿ycie jest szpiku od
dawcy niespokrewnionego. Tych niestety w Polsce
jest ci¹gle zbyt ma³o. Aktualnie niewiele

ponad pó³ miliona! Dla wielu pacjentów w Polsce,
zakwalifikowanych do przeszczepienia od dawcy
niespokrewnionego, tego dawcy nie mo¿na znaleŸæ.

Rejestracja jako potencjalny Dawca szpiku i
komórek macierzystych to bardzo powa¿na decyzja,
któr¹ podejmujemy na ca³e ¿ycie. Nale¿y pamiêtaæ o
tym, ¿e rejestracja zajmuje chwilê, a pobranie 4ml
krwi lub wymazu z b³ony œluzowej z wewnêtrznej
strony policzka nie boli. Kiedyœ, za rok, dwa, piêæ
czy dziesiêæ lat, Dawca mo¿e otrzymaæ telefon z
informacj¹, ¿e jest Pacjent, któremu byæ mo¿e mo¿na
uratowaæ ¿ycie.

W ten
sposób mo¿na wykonaæ pierwszy krok, aby pomóc
oraz mieæ realny wp³yw na poprawê sytuacji osób
chorych na raka krwi.

18 marca 8 kwietnia 2014 roku na
naszej uczelni zorganizowana bêdzie akcja
informacyjnoedukacyjna. Natomiast 9-10
kwietnia 2014 roku odbêdzie siê rejestracja
potencjalnych Dawców szpiku i komórek
macierzystych.

Dlatego liczy siê naprawdê ka¿dy rodzaj pomocy,
liczy siê równie¿ Twoje zaanga¿owanie w projekt
studencki „Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoœ to ca³e
¿ycie”.

Zapraszamy wszystkich do w³¹czenia siê w akcjê i
zarejestrowania siê jako potencjalny Dawca.

Mo¿e to w³aœnie Twoje
zaanga¿owanie w projekt uratuje ¿ycie Komuœ
choremu na ten nowotwór?

W dniach

Agnieszka Ko³odziejczyk (red. nacz.),
sekretarz SKNM TOP MANAGER

Dla Ciebie to 5 minut,
dla Kogoœ to ca³e ¿ycie”

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e redakcja Tygodnika Siedleckiego uzna³a za ksi¹¿ki roku 2013, m.in. publikacjê

„UnitisViribus. Diecezja podlaska w II Rzeczpospolitej” dra pracownika Instytutu Historii

i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu oraz ksi¹¿kê „Obóz polskich jeñców wojennych w Kozielsku

wrzesieñ 1939- maj 1940” dr z Instytutu Nauk Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa UPH. Jak

przyznali zgodnie wyró¿nieni autorzy jest to dla nich impuls do dalszej pracy i zachêta do podejmowania nowych

tematów badawczych.

Rafa³a Dmowskiego

Maryli Fa³dowskiej

KSI¥¯KI ROKU WED£UG „TYGODNIKA SIEDLECKIEGO”

,
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W ubieg³ym roku w Ciechocinku w Muszli Koncertowej odby³y
siê I Wybory Miss Polski na Wózku zorganizowane przez
Fundacjê Jedyna Taka, wspó³finansowane przez Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego. W finale
zaprezentowa³o siê 10 kandydatek wybranych spoœród 72
zg³oszeñ przez Internautów.

Wœród nich by³a – 23-letnia mieszkanka
Starych Œwiêcic, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach, zwyciê¿czyni konkursu, której
koronê za³o¿y³a Miss Polski 2012

„Dla mnie to by³o ogromne zaskoczenie. Kompletnie nie
spodziewa³am siê tego tytu³u. Uwa¿am, ¿e wszystkie finalistki na
niego zas³u¿y³y. S¹ piêkne, m¹dre i z pewnoœci¹ mog¹ byæ
wzorem do naœladowania dla wielu osób” – mówi Olga
Fija³kowska. To pierwsze takie wybory w Polsce. I Miss ju¿ dziœ
zachêca do brania w nich udzia³u. Podkreœla, i¿ to nie tylko
wspania³a przygoda, ale równie¿ mo¿liwoœæ nabrania pewnoœci
siebie i pokazania, ¿e Osoby Niepe³nosprawne to tacy sami ludzie
jak inni, którzy walcz¹ o swoje szczêœcie i zas³uguj¹ na szacunek
tak jak ka¿dy z nas.

¯yczymy dalszych sukcesów Oldze i zachêcamy do œledzenia
strony Fundacji Jedyna Taka, na której zapewne ju¿ wkrótce
pojawi¹ siê informacje o kolejnych wyborach.

Olga Fija³kowska

Katarzyna Krzeszowska

Paulina W£OSIÑSKA

OLGA FIJA£KOWSKA - I MISS POLSKI NA WÓZKU

Now¹ Siedleck¹ Miss Studentek zosta³a
, która odebra³a koronê najpiêkniejszej od

. Tytu³ I wicemiss zdoby³a
, a II wicemiss .

Internauci „Tygodnika Siedleckiego” tytu³ miss
przyznali .
otrzyma³a zaœ tytu³ Miss Osobowoœci od JM Rektor
UPH prof. dr hab. . Eliminacje
odbywa³y siê w Sali Widowiskowej Podlasie.
Poprowadzi³ je z „Tygodnika
Siedleckiego”. Choreografie natomiast przygotowa³a

.

Aneta
Sza³ucha
Martyny Wielgosz
Karolina Okuñ Patrycja Ka³u¿yñska

Ewelinie Szaniawskiej Martyna Koñca

Tamary Zacharuk

Tomasz Markiewicz

Joanna Woszczyñska
Podczas koncertu dziewczyny zaprezentowa³y

siê w kilku ods³onach. Najpierw by³y powa¿ne i
eleganckie podczas prezentacji w sukniach
wieczorowych i koktajlowych. Ka¿da z dziewczyn
przedstawi³a siê widzom. Niektóre powiedzia³y
zaledwie kilka zdañ, ale inne przygotowa³y
prawdziwe wyst¹pienia. , jako
studentka anglistyki, zrobi³a to nawet czêœciowo po
angielsku. W drugiej ods³onie dziewczyny wyst¹pi³y
w krótkich jeansowych spodenkach i koszulkach
„Tygodnika Siedleckiego”. By³y rozeœmiane i
œwietnie siê bawi³y. Najtrudniejsza by³a dla nas ta
p i e r w s z a p r e z e n t a c j a , w k t ó r e j

Aneta Sza³ucha

t r z e b a b y ³ o
powiedzieæ o sobie kilka
s ³ ó w - m ó w i ³ y w
kuluarach. Furorê wœród
publicznoœci wzbudzi³a
prezentacja promuj¹ca
siedleck¹ uczelniê.
Dziewczyny ubrane w
bia³e bluzki, czarne
spódniczki i krawaty
prezentowa³y siê tak, jak
przysta³o na prawdziwe
studentki. Pojawi³y siê
w œ n i e

, który gra³
wyk³adowcê. Zrobi³ to
œwietnie!

Widzowie oprócz prezentacji kandydatek do tytu³u
najpiêkniejszej studentki mogli obejrzeæ wystêp

z Teatru Resor, koncert
i oraz spektakl

Alternatywnego Teatru Tañca Luz. Wybory miss
zosta³y zorganizowane przez Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny, „Tygodnik Siedlecki”
i Miejski Oœrodek Kultury.

M a t e u s z a
£ukaszuka

Daniela Pugacza Tadeusza
Goca Magdaleny Grunt

Justyna JANUSZ-25-



Nauk Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa prof. dr hab.
witaj¹c zebranych podkreœli³, i¿

Uniwersytet jest zainteresowany jak najszersz¹
wspó³prac¹ w zakresie propagowania wiedzy, badañ i
popularyzacji osi¹gniêæ nie tylko w œrodowisku
akademickim, ale równie¿ szeroko pojêtej oœwiaty.
Zachêci³ tak¿e do czêstszego uczestnictwa w
otwartych wyk³adach i zainteresowania ofert¹
edukacyjn¹ UPH.

Kolejnym wyk³ad z tego cyklu wyg³osi³a 16 stycznia
dr nt. „Ludobójstwo. Dlaczego
ludzie to robi¹?”. Uczestniczyli w nim uczniowie II
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Œwiêtej Królowej
Jadwigi, Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 i
Publicznego Gimnazjum nr 6.

Miros³aw Minkina

Renata Tarasiuk

Adam BOBRYK

Instytut Nauk Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
r o z p o c z ¹ ³ n o w y c y k l w y k ³ a d ó w
„Bezpieczeñstwo bez granic”, adresowanych
do m³odz ie¿y szkó ³ g imnaz ja lnych
ponadgimnazjalnych. To kolejna inicjatywa
wspó³pracy Uczelni ze œrodowiskiem. Wyk³ady
maj¹ na celu propagowanie problematyki
zwi¹zanej z bezpieczeñstwem i naukami
spo³ecznymi. Dadz¹ one mo¿liwoœæ uczniom
zapoznania siê ze stylem pracy akademickiej,
przybli¿¹ mechanizmy funkcjonuj¹ce w coraz
dynamiczniej zmieniaj¹cym siê œwiecie i
s tworz¹ szansê poszerzen ia swoich
zainteresowañ.

Pierwszy wyk³ad z tego cyklu wyg³osi³ 12 grudnia dr
, który aktualnie jest wyk³adowc¹

Uniwersytetu, a wczeœniej m.in. s³u¿y³ w II zmianie
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice
Iraku. Przedstawi³ on wspó³czesne zagro¿enia
miêdzynarodowego bezpieczeñstwa, omówi³ udzia³
Wojska Polskiego w misjach poza granicami kraju
oraz polsk¹ aktywnoœæ w dzia³aniach pokojowych,
humanitarnych i stabilizacyjnych, jak te¿
wspó³pracê cywilno-wojskow¹ na obszarze
prowadzonych operacji. W wyk³adzie uczestniczy³a
m³odzie¿ z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Boles³awa Prusa w Siedlcach, która przyby³a wraz z
dyrektorem . Dyrektor Instytutu

Pawe³ ¯arkowski

Andrzejem Kopcem

NOWY CYKL WYK£ADÓW „BEZPIECZEÑSTWO BEZ GRANIC”

Porozumienie Wydawców Ksi¹¿ki Historycznej ka¿dego
roku od blisko 20 lat wyró¿nia polskich autorów za
popularyzacjê historii oraz wydawców literatury
historycznej, przyznaj¹c Nagrodê „KLIO”. Wrêczana jest
ona podczas Targów Ksi¹¿ki Historycznej. To wydarzenie o
charakterze promocyjno-informacyjnym i niekomercyjnym.
Targom towarzysz¹ liczne imprezy, spotkania autorskie,
promocje ksi¹¿ek oraz pokazy filmów fabularnych i
dokumentalnych. Odbywaj¹ siê one na Zamku Królewskim
w Warszawie. W tym roku za najlepsz¹ publikacjê w kategorii
autorskiej uznano ksi¹¿kê dziekana Wydzia³u
Humanistycznego prof. dr hab.
„Ocaleni od zag³ady. Losy oficerów polskich ocala³ych z
masakry katyñskiej” wydanej przez Bellonê.

Wed³ug opinii recenzentów brakowa³o do tej pory zwartej publikacji, która w sposób kompleksowy
podejmowa³aby problematykê tych jeñców, którzy ocaleli z obozów w Griazowcu, Starobielsku i Ostaszkowie.
Ksi¹¿ka ta stanowi próbê wyjaœnienia ich losów. Jak zaznacza prof. dr hab. byli oni ju¿ lepiej
traktowani, zezwalano im na dzia³alnoœæ samokszta³ceniow¹ i kulturaln¹, nadal jednak byli poddawani
zintensyfikowanemu oddzia³ywaniu propagandowemu ze strony radzieckich oficerów politycznych.
Niew¹tpliwie pozycja ta stanowi wa¿ny przyczynek do opracowania ca³oœciowej syntezy losów polskich jeñców
wojennych na Wschodzie.

Stanis³awa Jaczyñskiego

Stanis³aw Jaczyñski

AB

NAGRODA „KLIO” DLA PROFESORA JACZYÑSKIEGO
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SPOTKANIE Z AMBASADOREM IRANU
Studenckie Ko³o Bezpieczeñstwa Narodowego

dzia³aj¹ce przy Instytucie Nauk Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa,
którego opiekunk¹ jest dr ,
zorganizowa³o spotkanie z ambasadorem Islamskiej Republiki
Iranu . Wyg³osi³ on wyk³ad „Rola
Iranu we wspó³czesnym porz¹dku miêdzynarodowym”. Wœród
poruszanych zagadnieñ by³y przede wszystkim zwi¹zane z
programem nuklearnym, relacji ze Stanami Zjednoczonymi,
prawami cz³owieka, s tosunkiem do mniejszoœci
wyznaniowych, narodowoœciowych oraz histori¹ i
teraŸniejszoœci¹ kontaktów z Polsk¹. Po wyk³adzie, ambasador

w obecnoœci I sekretarza Ambasady
, prorektora UPH prof. dr hab. , dyrektora Instytutu Nauk

Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa prof. dr hab. i dr kierownika Pracowni
Plastyki otworzy³ na Wydziale Humanistycznym wystawê prac .

Ma³gorzata Lipiñska – Rzeszutek

Samadem Ali Lakizadehem

Samad Ali Lakizadeh
Behzada Mohammadi Kazimierza Jankowskiego

Miros³awa Minkiny Tomasza Nowaka
Mahuomuda Farshchiana

Spotkania z przedstawicielami œrodowiska dyplomatycznego daj¹ szerokie mo¿liwoœci konfrontowania swej
wiedzy teoretycznej z praktyk¹, pozyskiwania informacji przydatnych w procesie kszta³cenia i póŸniejszej pracy
zawodowej. Dziêki temu zdobywa siê nowe umiejêtnoœci jak równie¿ pojawia siê szansa wersyfikowania
informacji i obiegowych opinii. To tak¿e wyœmienita okazja do obserwacji stylu pracy dyplomatów i ich sposobu
komunikowania siê.

Jak podkreœli³ przewodnicz¹cy SKNBN „wbrew temu jak powszechnie media lansuj¹ Iran
- my chcieliœmy stan¹æ na przeciw temu i ukazaæ perspektywê tego¿ pañstwa takim, jakim ono jest naprawdê.
Zdarzy³y siê ku temu odpowiednie okolicznoœci¹ zwi¹zane ze zmianami politycznymi, jakie dokona³y siê w samym
Iranie. Zmiany te pozwoli³y odbudowaæ powszechny dialog i porozumienie z naszymi sojusznikami w kwestiach
spornych. Mimo to warto mieæ na uwadze, ¿e nasze dwustronne relacje – pomimo du¿ej odleg³oœci geograficznej –
nale¿¹ do jednych z najstarszych. Ta d³ugoletnia tradycja to swoisty patos, który cechowa³ siê z jednej strony
zrozumieniem zaœ z drugiej strony ¿yczliwoœci¹. Zaœ Polska, tak jak mia³em okazjê to nadmieniæ przy zapowiedzi
naszych goœci – nigdy nie zapomni irañskiej goœcinnoœci udzielonej Polskim ¿o³nierzom, matkom i dzieciom,
którzy wyrwali siê z ³agrów w czasie II wojny œwiatowej”.

S³awomir Wierzbicki

Adam BOBRYK

W dniu 13 grudnia 2013 roku w przepiêknych wnêtrzach Pa³acu Ogiñskich odby³ siê I Zjazd Logopedów regionu
siedleckiego, który pokaza³ si³ê tej grupy zawodowej, œwiadomoœæ rangi zawodu i poczucie wspólnoty. Zjazd by³

tak¿e okazj¹ do œwiêtowania jubileuszu prof. dr hab.
który od 3. lat pracuje w

Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w
Siedlcach. Spotkanie pokaza³o, jak wa¿n¹ osob¹ dla
logopedów jest Profesor. Z uznaniem patrzymy na to, jakim
szacunkiem i ogromn¹ serdecznoœci¹ otaczany jest przez
„zawodowców” i przez naszych studentów.

Bardzo cieszy nas fakt, ¿e to w³aœnie Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Wydzia³
Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki
Stosowanej i znajduj¹cy siê w nim Oœrodek Logopedyczny
sta³y siê miejscem, które przyci¹ga logopedów i daje
mo¿liwoœæ doskonalenia zawodowego oraz wymiany
doœwiadczeñ. Logopeda robi rzeczy wa¿ne dla cz³owieka,
który znalaz³ siê w wyj¹tkowo trudnej sytuacji, czyli ma

k³opoty z porozumiewaniem siê lub po prostu nie mówi. Jeœli wyobrazimy sobie problemy konkretnego cz³owieka,
dziecka, którym siê zajmuje, jeœli, z pespektywy spo³ecznej, uwzglêdnimy wieloœæ problemów, którym siê zajmuje
logopeda, albo którym zapobiega, to nale¿y powiedzieæ: logopeda powinien byæ wszêdzie, w ka¿dej szkole,
przedszkolu, szpitalu, dostêpny ka¿dej rodzinie, ka¿demu cz³owiekowi. Logopeda to zawód, który musi byæ pasj¹.

Stanis³awa Grabiasa,

Monika JASIÑSKA

I ZJAZD LOGOPEDÓW REGIONU SIEDLECKIEGO
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Doktorantów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych.
Dla Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w
Siedlcach oznacza to mo¿liwoœæ jeszcze œciœlejszej
wspó³pracy w zakresie studiów doktoranckich z
innymi uczelniami prowadz¹cymi studia trzeciego
stopnia w dyscyplinach nauk rolniczych i
przyrodniczych.

Rok 2014 jest dla rokiem Jubileuszu 45-lecia
Uniwersytetu. Z tej okazji pod przewodnictwem
Prorektora ds. Rozwoju, prof. dr hab.

rozpocz¹³ pracê powo³any
zarz¹dzeniem Nr 6 z dnia 13 stycznia 2014 r. Komitet
Organizacyjny. W jego sk³ad weszli tak¿e: prof. dr
hab. , prof. dr hab.

, prof. dr hab. , prof.
dr hab. , prof. dr hab.

, prof . dr hab.
, dr mgr

, dr , mgr ,
dr , mgr ,

, mgr , , mgr
. G³ówne obchody Jubileuszu

odbêd¹ siê w maju br. w ramach Œwiêta Uniwersytetu.

Komisja Europejska przyzna³a uczelni
(ECHE) (Karta

Szkolnictwa Wy¿szego Erasmus). Dokument ten jest
wa¿ny do koñca trwania programu Erasmus +, tj. do
roku 2020 i uprawnia do wszelkich dzia³añ w ramach
nowego programu Erasmus +.
Wnioskuj¹c o KARTÊ, uczelnia przyjê³a na siebie
zobowi¹zanie do realizacji opracowanej przez
uczelniê Deklaracji Polityki Erasmusa, opisuj¹cej
strategiê wspó³pracy europejskiej Uczelni.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego 17
grudnia 2013 r. og³osi³o komunikat w sprawie
wykazu czasopism naukowych. W czêœci B listy
ministerialnej znajduje siê 6 czasopism UPH:
* Camera Separatoria - pkt. 1
* Conversatoria Linguistica - pkt. 5
* DOCTRINA. STUDIA SPO£ECZNO-
POLITYCZNE -  pkt. 4
* Student niepe³nosprawny. Szkice i rozprawy - pkt.
3

Zbigniewa
Karczmarzyka

Barbara G¹siorowska Kazimierz
Jankowski Stanis³aw Jaczyñski

Wies³awa Barszczewska
Jaros³aw Kardas Janina
Skrzyczyñska Ireneusz Chrz¹œcik, Andrzej
Krasuski Adam Bobryk Ewa Nasi³owska

Beata Czeluœciñska Mariusz Duda Artur
Ochnik Tadeusz Goc Rafa³ Joñski
Stanis³aw Cieniuch

Erasmus
Charter for Higher Education

* STUDIA INFORMATICA. SYSTEMS AND
INFORMATION TECHNOLOGY. SYSTEMY I
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - pkt. 5
* Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja
i Zarz¹dzanie - pkt. 8

Ewa NASI£OWSKA

Piêtnaœcie lat temu decyzj¹ rektorów polskich
rolniczych szkó³ wy¿szych, we Wroc³awiu powo³ano
pierwsze w Polsce naukowe, anglojêzyczne
czasopismo internetowe Elektronic Journal of Polish
Agricultural University (EJPAU). EJPAU dzieli siê na
serie, których nazwy odpowiadaj¹ dyscyplinom
naukowym opublikowanym przez Centraln¹ Komisjê
ds. Stopni i Tytu³u, a redakcje poszczególnych serii
mieszcz¹ s iê w wydawnic twach uczeln i
powo³uj¹cych EJPAU. W

. Redakcja techniczna z
serwerem, na którym umieszczane s¹ publikacje
znajduje siê w Uniwersytecie Przyrodniczym we
Wroc³awiu. Z okazji jubileuszu Rektor UP we
Wroc³awiu prof. dr hab. wyró¿ni³
cz³onków zespo³ów redakcyjnych odznak¹
„Zas³u¿ony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wroc³awiu”. Wœród wyró¿nionych znalaz³a siê
równie¿ mgr , kierownik Wydawnictwa
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w
Siedlcach. Nagrodê wrêczy³a JM Rektor UPH, prof. dr
hab. na posiedzeniu Senatu, dn.
18 grudnia 2013 r.

Jej Magnificencja Rektor UPH prof. dr hab.
poinformowa³a o kolejnych awansach

naukowych pracowników. Stopieñ dr hab. otrzymali:
• Dr hab. WP, nauki rolnicze,
agronomia
• Dr hab. WP, nauki rolnicze,
in¿ynieria rolnicza
• Dr hab. WP, nauki
biologiczne, biologia
• Dr hab. WH, nauki
humanistyczne, jêzykoznawstwo
• Dr hab. , nauki
rolnicze, agronomia
• Dr hab. , nauki
spo³eczne, nauki o polityce

Wydawnictwie
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w
Siedlcach redagowana jest seria Acta Scientiarum
Polonorum Biology

Roman Ko³acz

Anna Suprun

Tamara Zacharuk

Tamara
Zacharuk

Teresa Skrajna

Jan Woliñski

Cezary Sempruch

Joanna Kuæ

Grzegorz Chrzanowski

W³odzimierz Fehler

Mgr in¿. , doktorant Uniwersytetu
z zakresu agronomii i nauk o bezpieczeñstwie,
wybrany zosta³ Sekretarzem Porozumienia

Mateusz Niedba³a

Wieœci z Senatu
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W ¯Ó£KIEWSKIM O POWSTANIU STYCZNIOWYM
Powstanie styczniowe, którego 150 rocznicê

wybuchu obchodzono rok temu by³o zrywem
niepodleg³oœciowym, wnosz¹cym znacz¹cy wk³ad w
kszta³towanie œwiadomoœci narodowej Polaków. Nie
pamiêta siê jednak ju¿ wielu szczegó³ów. Zaciera siê
pamiêæ o dziesi¹tkach bitew i setkach potyczek
stoczonych w trakcie tego powstania. Natomiast
w³aœnie region Podlasia stanowi³ jeden z
najistotniejszych obszarów operacyjnych. By
przybli¿yæ te kwestie m³odzie¿y szkolnej pracownicy
Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
przeprowadzili w IV LO im. Hetmana ¯ó³kiewskiego
w Siedlcach wyk³ad otwarty dotycz¹cy powstania
styczniowego na Podlasiu.

Dyrektor Instytutu Historii i Stosunków
Miêdzynarodowych prof. dr hab.
wprowadzi³ m³odych ¯ó³kiewszczaków w tematykê
wybuchu styczniowej insurekcji. Dalsz¹ czêœæ
problematyki przedstawili cz³onkowie Studenckiego
Ko³a Naukowego Historyków. przybli¿y³a
postaæ ostatniego dowódcy oddzia³u partyzanckiego
na Podlasiu ksiêdza genera³a ,

naczelnego kapelana powstania styczniowego. Ta
piêkna i tragiczna postaæ zwi¹zana jest œciœle z
naszym regionem. natomiast
zaprezentowa³ osobê naczelnika cywilnego
województwa podlaskiego, pochodz¹cego ze
znanych rodów bankierskich .
Zarówno dyrektor IV Liceum jak te¿
nauczyciel historii i WOS mgr
wysoko ocenili zajêcia z uczniami. Podkreœlili, i¿
dziêki takim spotkaniom m³odzie¿ ma mo¿liwoœæ
poszerzenia swojej wiedzy i poznania innego stylu
nauczania.

Jaros³aw Cabaj

Anna Kot

Stanis³awa Brzóski

Piotr Warowny

W³adys³awa Rawicza
Jacek Jagie³o

Janusz Wilczyñski

Rafa³ ROGUSKI

UMOWA O WSPÓ£PRACY
Z URZÊDEM DOZORU TECHNICZNEGO

W dniu 5 grudnia Jej Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego prof.
dr hab. oraz Prezes Urzêdu
Dozoru Technicznego
podpisali umowê o wspó³pracy okreœlaj¹c¹ ramy
wspó³dzia³ania instytucji w obszarze naukowym,
badawczym i edukacyjnym dotycz¹cym tematyki
bezpieczeñstwa technicznego.

W ramach wspó³pracy Strony bêd¹ realizowaæ
dzia³ania m.in. w zakresie: praktyk i sta¿y dla
studentów, organizacji konferencji, seminariów i
szkoleñ, udzia³u pracowników UDT w procesie
kszta³cenia studentów, wykorzystania potencja³u
Uczelni w procesie szkolenia pracowników UDT,
wzajemnego prezentowania i propagowania
osi¹gniêæ Stron, informowania studentów o
aktualnych potrzebach kadrowych UDT oraz
inicjowania wspólnych przedsiêwziêæ badawczych i
popularyzuj¹cych bezpieczeñstwo techniczne.

Urz¹d Dozoru Technicznego jest pañstwow¹ osob¹
prawn¹ dz ia ³ a j ¹c¹ w ce lu zapewnien ia
bezpieczeñstwa urz¹dzeñ i instalacji technicznych.
G³ównym zadaniem UDT jest ocena zgodnoœci
urz¹dzeñ technicznych z odpowiednimi przepisami i
s p e c y f i k a c j a m i t e c h n i c z n y m i w f a z a c h
projektowania, wytwarzania i eksploatacji.

Tamara Zacharuk
Mieczys³aw Borowski

AB

Stowarzyszenie Przyjació³ Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach og³osi³o kolejn¹ edycjê
konkursu o nagrody im. prof. Les³awa Szczerby, które s¹ przyznawane dla najlepszego studenta Uniwersytetu
oraz dla wybitnego m³odego naukowca. Szczegó³owe zasady konkursu wraz z odpowiednimi formularzami do
pobrania znajduj¹ siê na stronie . Zg³oszenia konkursowe nale¿y sk³adaæ

. Nagrody bêd¹ wrêczane w maju
2014 roku w trakcie uroczystoœci z okazji Œwiêta Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

Dotychczasowymi laureatami w kategorii najlepszego studenta zostali: ,
, . Natomiast nagrody dla wybitnego m³odego naukowca otrzymali: dr

, dr , dr .

www.nagroda.uph.edu.pl do 15
kwietnia 2014 roku w Dziale Promocji, w Pa³acu Ogiñskich, pok. nr 11

£ukasz Œwiêcicki Barbara
Skrêtowicz Ewa Krasnodêbska
Agnieszka Ostrowska Przemys³aw Wyrêbek Jacek Sosnowski

KOLEJNA EDYCJA KONKURSU

O NAGRODY

IM. PROF. LES£AWA SZCZERBY



WIEŒCI Z WYDZIA£U
NAUK EKONOMICZNYCH

I PRAWNYCH
Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych, od

grudnia 2013 roku, dzia³a szóste ko³o naukowe -
Studenckie Ko³o Naukowe Prawa Podatkowego. Jego
przewodnicz¹c¹ zosta³a . Ko³o
zosta³o zarejestrowane przy Instytucie Administracji
Samorz¹du i Prawa. Opiekunem ko³a jest dr

. Ide¹
towarzysz¹c¹ powstaniu kolejnego ko³a naukowego
by³o aktywizowanie studentów do dzia³alnoœci
naukowej wykraczaj¹cej poza ramy zajêæ
dydaktycznych. Studenci zrzeszeni w kole rozwijaj¹
z a i n t e r e s o w a n i a n a u k o w e , u m i e j ê t n o œ c i
organizacyjne i interpersonalne.

W dniu 25 stycznia br. Ko³o Prawa Podatkowego
zorganizowa³o pierwsze z cyklu „Weekend z prawem
podatkowym” spotkanie z pracownikiem Urzêdu
Skarbowego. Przedmiotem sesji by³o zabezpieczenie i
egzekucja zobowi¹zañ podatkowych oraz
opodatkowanie dochodów nieujawnionych – wp³yw
orzeczenia TK na praktykê organów podatkowych. W
kolejnych miesi¹cach przygotowywane s¹ spotkania
dotycz¹ce rozliczania podatków od osób fizycznych,
form opodatkowania dochodów z dzia³alnoœci
gospodarczej, postêpowania dowodowego w
o  r  d  y  n  a  c  j  i p  o  d  a  t  k  o  w  e  j  .

Ko³o Naukowe Mened¿erów TOP MANAGER i
Ko³o Naukowe Administratywistów przygotowuj¹ siê

Kinga Kobyliñska

Katarzyna Wojewoda-Buraczyñska

W grudniu 2013 r. w Instytucie Zarz¹dzania i
Marketingu odby³y siê trzy seminaria naukowe
zorganizowane przez: Ko³o Ekonomiczne, Ko³o
Logistyków i Ko³o Explorator.

Agat¹ Marcysiak

Adamem Marcysiakiem
seminarium naukowe na temat:

„Obieg dokumentów w transporcie krajowym i
miêdzynarodowym”.

Cz³onkowie Ko³a Ekonomicznego wraz z
opiekunem dr zorganizowali
seminarium naukowe na temat: „Skuteczne
zarz¹dzanie wierzytelnoœciami”. Celem seminarium
by³o zapoznanie przyby³ych z problematyk¹
dotycz¹c¹ rejestru d³ugów, egzekucji komorniczej
oraz czynnoœci windykacyjnych.

Studenckie Ko³o Naukowe Logistyków wraz z
opiekunem dr in¿.
zorganizowa³o

Podczas seminarium
przedstawiono bie¿¹ce uwarunkowania wystêpuj¹ce
w dzia³alnoœci transportowej oraz zasady
przygotowania dokumentacji niezbêdnej przy
realizowaniu transportu miêdzynarodowego oraz
wymogi dotycz¹ce ubezpieczeñ pojazdów i ³adunków
w transporcie krajowym i miêdzynarodowym.
Studenckie Ko³o Naukowe Explorator zorganizowa³o
seminarium „Badania w pigu³ce”. Celem seminarium
by³o zaprezentowanie wiedzy na temat: jak powinien
przebiegaæ prawid³owo realizowany proces
badawczy.

do kolejnych edycji konkursów studenckich: Ligi
Mened¿erów Biznesu i konkursu „Postawmy
demokracjê przed s¹dem”.

Dziêki dzia³alnoœci w ko³ach naukowych i udziale w
organizowanych seminariach studenci Wydzia³u
Nauk Ekonomicznych i Prawnych ucz¹ siê ³¹czyæ
teoriê z praktyk¹, co owocuje w przysz³ej aktywnoœci
zawodowej. Nasi studenci w³¹czaj¹ siê w projekty
realizowane przez firmy, czego dowodem jest
podziêkowanie wystosowane przez Firmê Trapeze-
Elgeba GmbH do w³adz Uniwersytetu, dla studentki
kierunku zarz¹dzanie Alicji Ambroziak, za
praktyczn¹ pomoc udzielon¹ przy realizacji zadañ
przetargowych.

Agnieszka SA£ATA

Od bie¿¹cego roku akademickiego 2013/2014
Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej
UPH przygotowa³ now¹ ofertê naukowo-dydaktyczn¹
dla wszystkich zainteresowanych problematyk¹
kobiec¹. S¹ to , rozumiane jako
seminaria o kobietach.

t³umaczy pomys³odawczyni i organizatorka spotkañ
dr adiunkt w IFPiLS -

.
Spotkania maj¹ charakter otwarty i s¹ na nie

zaproszeni wszyscy, którzy chc¹ pos³uchaæ,
podyskutowaæ, zadaæ kontrowersyjne pytania. Do tej
pory odby³y siê ju¿ dwie takie akcje, by³y to promocje
niedawno wydanych ksi¹¿ek. Pierwsze, z prof. dr hab.

z Instytutu Nauk Spo³ecznych i
Bezpieczeñstwa, autork¹ publikacji:

(Siedlce
2012) i

Feminaria Siedleckie

Beata Walêciuk-Dejneka,

Zofi¹ Chyr¹-Rolicz

Spotkania dotycz¹ szeroko rozumianej
problematyki kobiecej w kulturze, ale nie tylko

chcemy rozmawiaæ z ciekawymi kobietami i o
ciekawych kobietach, najchêtniej w jakiœ sposób
osadzonymi w mieœcie, zwi¹zanymi z Siedlcami czy
regionem

Maria
Konopnicka. Opowieœæ o niezwyk³ej kobiecie

Wspólnymi si³ami. Zwi¹zki ruchu emancypacji

Siedleckie seminaria o kobietach
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W dniu 12 grudnia br. w gmachu Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
odby³o siê Walne Zgromadzenie Siedleckiego Towarzystwa Naukowego. Dzia³a ono ju¿ od roku 1993.
Sukcesywnie wspiera twórczoœæ naukow¹, literack¹ i artystyczn¹, umacnia wiêzi œrodowiska intelektualnego z
regionem. Efektem prac jest wiele publikacji poœwiêconych przede wszystkim po³udniowemu Podlasiu i
wschodniemu Mazowszu. Wspó³uczestniczy równie¿ w organizowaniu konferencji i seminariów naukowych.
Od 2000 roku przyznaje nagrodê Z³otego Jacka za wybitne osi¹gniêcia w zakresie nauki, kultury i sztuki,
promuj¹ce region podlaski.

Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano nowe w³adze Siedleckiego Towarzystwa Naukowego w
nastêpuj¹cym sk³adzie:

Prezes prof. UPH dr hab.
Zastêpca Prezesa dr

Sekretarz dr
Skarbnik dr
Cz³onkowie Zarz¹du STN:
dr dr
dr
dr

1. Przewodnicz¹cy dr
2. Sekretarz dr
3. Cz³onek dr

1. Przewodnicz¹cy ks. prof. zw. Dr hab.
2. Zastêpca Przewodnicz¹cego prof. UPH dr hab.
3. Sekretarz dr

Zarz¹d STN
Violetta Machnicka

Tadeusz Boruta
Ma³gorzata Wiœniewska
Maryla Fa³dowska

Beata Ga³ek S³awomir Kordaczuk
Gra¿yna Korneæ
Dorota Wereda

Komisja Rewizyjna
Adam Bobryk

IzabelaAldona Trzpil
Rafa³ Roguski

S¹d Kole¿eñski
Edward Jarmoch

Antoni Czy¿
Arkadiusz Indraszczyk

Violetta Machnicka
Na fotografii prezes STN prof. dr hab. Violetta Machnicka wraz z zastêpc¹ dr. Tadeuszem Borut¹.

NOWE W£ADZE

SIEDLECKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Siedleckie seminaria

o kobietach cd.

kobiet ze spó³dzielczoœci¹ na ziemiach polskich przed 1939
rokiem

Dziennika Anny Kahan, Siedlce
1914-1916

W planie tego roku s¹ jeszcze dwa takie
spotkania ale nie zdradzê na
razie tematyki, zapraszam, bo bêd¹ naprawdê
ciekawe, postaram siê o to

(Warszawa 2013). Do dyskusji zaproszeni zostali prof.
UPH dr hab. i prof. AWF dr hab.
oraz drugie, z wydawcami

(Siedlce 2013)
prezesk¹ stowarzyszenia

tutajteraz i dr. ,
kierownikiem Muzeum Walki i Mêczeñstwa w
Treblince, a tak¿e recenzentk¹ tomu dr

, adiunktem w Instytucie Nauk
Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa.

-
dodaje dr Dejneka

.

Antoni Czy¿ Ryszard Polak

Agnieszk¹
Janiszewsk¹,

Edwardem Kopówk¹

Renat¹
Trarasiuk

Feminaria Siedleckie odbywaj¹ siê na
Wydziale Humanistycznym, przy ul. ¯ytniej
39.
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W Klubie Studenckim PeHa odby³ siê “Wieczór
Ukraiñski”. Przygotowany zosta³ przez studentów
Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej
oraz Uczelniany Oœrodek Kultury UPH. Wieczór
poprowadzi³ . Program
artystyczny zawiera³ m in. ballady i pieœni ukraiñskie,
animowane filmy, wiersze znanych poetów oraz
goœcinny wystêp
("Janka Muzykanta"). Zwieñczeniem spotkania by³a
degustacja potraw kuchni ukraiñskiej.

A.B

Dmytro Klymenko

Mieczys³awa Borkowskiego

WIECZÓR UKRAIÑSKI

INTEGRACYJNE KOLÊDOWANIE
Ju¿ po raz szósty spo³ecznoœæ akademicka i

przyjaciele Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego spotkali siê podczas
„Kolêdowania w Pa³acu Ogiñskich, czyli
noworocznego wspólnego œpiewania”. O
oprawê muzyczn¹ i program wieczoru zadba³
mgr z Katedry Edukacji
Artystycznej, który wraz z m³odzie¿¹ ze Szko³y
Muzycznej w Siedlcach oraz studentami
poprowadzi³ goœci przez najpiêkniejsze kolêdy i
pastora³ki. Du¿¹ niespodziankê sprawili
g³uchoniemi studenci, którzy wraz z mgr

Dyrektorem CKiRON wykonali kolêdê
Silent night w jêzyku migowym.

Micha³ Ho³ownia

Beat¹
Gulati

WKRÓTCE w Uczelnianym Oœrodku Kultury
Teatr studencki

W renesansowym oknie
spektakl poetycki na kanwie utworów nagrodzonych

w XXXVI konkursie literackim “Limesu” 6 marca     g. 19.oo peHa, 3 Maja 49

peHa, 3 Maja 49

Koncert
INNE KOLORY MI£OŒCI Rozdzia³ trzeci

Recital Lidii Kargol
akompaniament:  Piotr Wysocki

5 marca    g. 19.oo

Kompresor Art Cafe Wieczór Artystyczny
10 marca g.19.3o

PeHa, 3 Maja 49

CHWILA

Pozosta³e propozycje UOK
na stronie internetowej UPH
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