
WYDARZENIA 

OBYCZAJE Chtopakz dziewczyn̂  chqzamieszkacw jednym pokoju w akademiku? Nie w Lublinie. Uaelnie 
ttumaa ,̂ ze studenci nie tym zainteresowani 

RAFAtPANAS 

Wi 
^ zadnym lubelskim 
akademiku nie ma 
pokoi, w ktorych 
mog^ zamieszkac 

pary (chyba ze malzen-
stwem). Takie zasady przyj^ly 
wszystkie publiczne uczelnie. 

- Opieramy si^ na normie 
zwyczajowej, wynikaj^cej 
z dotychczasowej praktyki, 
ktora nie przewiduje kwa-
terowania par mieszanych 
w jednym pokoju - tiumaczy 
Iwona Czajkowska-Deneka, 
rzecznik prasowy Politech-
niki Lubelskiej. Podkresla, ze 
nie bylo zadnych sygnalow 
od studentow w sprawie po-
kojow koedukaq^nych. 

- Wiemy, ze u nas jest taki 
zakaz. Moze nie chc^ miec 
potem klopotow ze student-
kami w ci^zy? - zastanawia 

si^ Bartek z Politechniki Lu
belskiej. 

Wsrod jego kolegow nie 
ma ch^tnych, ktorzy chcie-
liby mieszkac z dziewczyn^ 
w akademiku. - Moze wol^ 
stancje - mowi Bartek. 

- Do tej pory nie mielismy 
oficjalnych wnioskow od par, 
ktore cheialyby zamieszkac 
razem - informuje Aneta 
Adamska z biura prasowego 
UMCS. 

- Nie zajmowalismy si^ tym 
tematem, bo nie wida:c, by 
nasi studenci byli nim zainte
resowani. Jesli chc^ mieszkac 
razem, to pewnie wynajmuj^ 
kawalerki lub stancje - mowi 
PiotrWidomski, przewodni-
cz^cy samorz^du studentow 
UMCS. 

Szczegokie zasady obowi^-
zuj^ na ICUL. Na katolickiej 

uczelni nie ma koedukacyj-
nych akademikow - uczelnia 
ma jeden zenski i dwa m^-
skie domy studenckie. - Wy-
j^tkiem od tej zasady ŝ  trzy 
pokoje dla malzenstw stu-
denckich w akademiku przy 
ul. Niecalej - tlumaczy Lidia 
Jaskuia, rzecznik prasowy 
KUL. Pokoje dla malzenstw 
maj^ rowniez inne uczelnie. 

- W akademikach Uniwer-
sytetu Medycznego w Lubli
nie mog^ bye zakwaterowa-
ni tylko malzonkowie, przy 
czym wymagany jest doku-
ment potwierdzaj^cy zawar-
cie zwi^zku malzenskiego 
- informuje Wlodzimierz 
Matysiak, rzecznik prasowy 
Uniwersytetu Medycznego. 
Razem mog^ zamieszkac 
rowniez malzenstwa studen
tow Uniwersytetu Przyrod-

niczego. - Uwzgl^dniamy 
rowniez przypadki, kiedy jest 
juz wyznaczona data slubu 
- mowi Agnieszka Wasilak 
zUP 

m 
Jak ptsato kilka dni temu „Metro", 
uczelnie, ktore akceptuĵ  niefor-
maine zwiqzki w akademikach, to 
rzadkosc. Od tego roku pary moĝ  
mieszkac w obiektach Politechnik'i 
todzkiej. Warunek? Pisemna 
zgoda rodzicow. Podan o przydzie-
lenie „dw6jki" dla studenta 
i studentki bylo okoio setKi (na 2.5 
tys. miejsc). Z podobnego przywi-
leju moga korzystac studenci 
Uniwersytetu Szczeclnskiego. 
Razem mieszka ok. 100 par bez 
slubu (na 1,5 tys. miejsc). 
Potrzebowali tylko zgody ŝ sia-
dow korzystajacych ze wspolnej 
tazienki i kuchni. 


