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Uczelnie maj^ opory przed kwaterowaniem par w akademikach Mieszkanie we dw6jk§? Dopiero po slubie! 
Dana Led 
^ .lec@kurierlubeiski.pl - Nr tzw, waleta aibo po kr>'jomu. Inaczej nie 
da jif zamieszkac z ukochan^ w akademiku 
- smieje sie Adam, student geografii na 
UMCS. - Przeciez to nie jest sredniowiecze. 
Czy mam specjalnie brae slub, tylko po to, 
zeby spac z chlopakiem wjednym pokoju? -
irytuje sif Marzena, studentka biotechno-
logii na Uniwersytecie Przyrodniczjnn. 

Studenci, choc nie podobaj^ im si^ uczel-
niane reguly, chcqpozostac anonimowi. Dzi-
wi^ si^, ze ich szkoly do tej pory nie zaakcep-
towaly kwaterowania zakowbez slubu w jed-
nym pokoju w akademiku. 

~ Moj kolega, ktory mieszkat na studiach 
w DS „Ikar" na miasteczku akademickim, 
ucieki sie do pewnego sposobu. Wynaj^t 
z dziewczyn^ oddzielne pokoje razem ze zna-
jomymi. Po odebraniu kluczy w nocy prze-
niesli ukradkiem swoje rzeczy i urz^dzili si^ 
w jednym miejscu. Oczywiscie kierowniczka 
akademika nigdy sif o tym nie dowiedziata -
mowi Michal, student informatyki UMCS. 

Wladze Politechniki Lodzkiej poszty za-
kom na r^kf i zezwolify na to, by mieszkali ze 
sob^ w akademiku bez slubu. Warunek? Mu-
sz4 dostarczac na to pisemn^ zgod^ rodzicow. 

-Przeciez to s^dorosliludzieizgodarodzi-
cow chyba nie ma tutaj znaczenia - komen-
tuje Katarzyna Bojko z biura prasowego KUL. 

Uczelnia ze wzgl^du na swoj katolicki cha-
rakter oczywiscie nie wynajmuje pokoi pa-
rom. - W tym roku wprowadzilismy jednak 
pewne udogodnienie i kilka pokoi udost^p-
nilismy studenckim malzenstwom - dodaje 

Zdarza si^, ze pary mog^ mlec rowniez problem ze znalezieniem stancjl 

Bojko. Podobnie jestna UMCS oraz Uniwer
sytecie Medycznym. Delikatny wyj^tek robi 
za to Uniwersytet Przyrodniczy 

-Uwzgl^dniamy przypadki, kiedy parama 
juz wyznaczon^ dat^ slubu - informuje Ag-
nieszka Wasilak, specjalista ds. promocji UP. 
Najbardziej liberalha jest chyba Politechnika 
Lubelska. 

- Uczelnia jest otwarta na rozmowy ze stu-
dentami na temat ewentualnego mieszkania 

par nieformalnych w jednym pokoju - zdra-
dza Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik PL. 

Okazuje si^, ze pary mog^ miec tez prob
lem ze znalezieniem stanqi. 

- Wynajm^ mieszkanie, ale tylko niepal^-
cym studentkom lub studentom pierwszych 
lat studiow. Nie tolerujf zadnych konkubi-
natow i par, ktore mialyby zyc w grzechu 
podmoich dachem- zastrzegapan Zbigniew, 
wynajmuj^cy zakom mieszkanie na LSM. 


