
Bo zaklejali w akademikach 
czujniki i rozpalali grifle 
Czy w akademikach Politechniki Lu-
belskiej mozna uzywac czajnikow elek
trycznych? Studentka: - NIe mozna. 
To problem. Uczelnia: - Oczywiscie, 
ze mozna. 
- Zakaz obowi^zuje od konca wrzes-
nia. Nie rozumiem dlaczego? - pyta stu
dentka Politechniki Lubelskiej. - Czy 
chodzi o oszcz^dnosci? 

Bartek, student I I I roku mechani-
k i i budowy maszyn, mowi wprost: 
- Tak po prawdzie, to malo kto wie, ja-
kie dokladnie urz^dzenia ŝ  zabronio
ne, a ktore nie. Slyszaiem, ze nie moz
na uzywac kuchenek mikrofalowych. 
Tojuz chybaprzesada. wygodne, 
mozna s:^ko podgrzac obiad i raczej 
nie stanowi^ jaldegos wielkiego zagro-
zenia dla bezpieczenstwa. 

Ograniczenia wynikajq z zarz^dze-
nia rektora uczelni z kohca wrzesnia. 
Mowi ono, ze zabrania si§ „uzywania 
w pokojach mieszkalnych maszynek 
spirytusowych, benzynowych i gazo
wych, kuchenek i grzejnikow elek
trycznych oraz innych zrodel ciepla 
niestanowiq.cych stalego wyposaze-
nia pokoju". 

- Regulamin jest dose bezsensow-
ny, glownie dlatego, ze nikt go nie 
przestrzega - mowi Barbara, studen
tka I I roku administracji. - Zwlasz-
czajesli chodzi o mikrofalowki i czaj-
niki elektryczne, a takich na kazdym 
pi^trze jest co najmniej kilka. W prak-
tyce wj'-gl^da to tak, ze kiedy ŝ  kon-
trole, to po prostu chowa si§ wszyst-
kie sprz^ty i pozniej wyjmuje. Kon-
trole oczywiscie nie ŝ  zapowiada-
ne, ale portierzy zawsze nas o nich 
informujq. Przepisy sq faktycznie 
malo zyciowe. Ludzie chyba przy-
zwyczaili si§, ze po prostu trzeba ta-

W pokojach akademikow Politechniki Lubelskiej (na zdjeciu) zabronione jest 
uzywanie kuchenek elektrycznych i gazowych 

kie rzeczy chowac. Kierownictwo 
akademika nie jest szczegolnie nad-
gorliwe w sciganiu wlascicieli „nie-
legalnych" sprz^tow. 

Iwona Czajkowska-Deneka, rzecz-
niczka uczelni, podkresla: - Czajniki 
elektryczne i kuchenki mikrofalowe 
ŝ  jak najbardziej dozwolone. A zarzq-
dzenie rektora ma gl^boki sens. 

Chodzi o bezpieczenstwo samych 
studentow. Zdarzylo si§ bowiem, ze 
grupa studentow urzqdzila grilla... 
w pokoju. Inny przyklad - student go-
towal sobie posilek na kuchence elek-
trycznej w swoim pokoju. Nagle uswia-

domil sobie, ze za chwil§ ma zaj^cia. 
Garnek z potraw^ zostaAvil na wl^czo-
nej kuchence. 

- Gdyby nie zareagowal czujnik dy-
mu, mogloby dojsc do pozaru - doda-
je Czajkowska-Deneka. - Zreszt^ stu-
denci czujniki tez zaklejaj^. Rektor 
musial zareagowac w trosce o bezpie
czenstwo samych mieszkahcow. Ge-
neralnie w pokojach zabronione jest 
uzywanie kuchenek elektrycznych 
i gazowych. Nie ma zadnego powodu, 
dla ktorego studenci nie mogliby miec 
np. czajnikow czy kuchenek mikrofa
lowych.© PR, KUD 


