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Czy studenci pójdą do wojska?

Studenci naszej Uczelni znów spotkają się z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych
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Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych w Kielcach

Nauka pod okiem młodych badaczy
A W dniach 7-8 maja w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych odbędzie się XV Konferencja Kół Naukowych

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

N

auka w obliczu
przemian społecznych, kulturowych i gospodarczych – tak
brzmi temat XV
Konferencji Kół Naukowych,
która odbędzie się w dniach 78 maja. Do udziału w niej studentów oraz pracowników
naukowych zapraszają: Uczelniana Rada Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych oraz
Koło Naukowe „Per Aspera ad
Astra”. W oba dni zaczynamy
już o godzinie 10, w Audytorium II, w budynku Wyższej
Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych przy ulicy Jagiellońskiej 109 A w Kielcach.
Za sprawą realizowanej
współpracy międzynarodowej w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbywają się
nie tylko konferencje Kół
Naukowych, ale także wyjazdy studyjne, dzięki którym
studenci z zagranicy wymieniają poglądy na temat swoich zainteresowań naukowych.

b Studenci z Białorusi, z Mohylewa, z magistrem Przemysławem Szczepańczykiem, specjalistą do spraw projektów międzynarodowych naszej Uczelni.

Nasi kandydaci do tytułu Belfer Roku 2014/2015. Poznaj naszych wykładowców

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

P

o raz dziewiąty Czytelnicy dziennika Echa Dnia
wybiorą Belfra Roku.
W plebiscycie, który ma na celu wyłonić nietuzinkowe osoby wśród świętokrzyskich pedagogów nie mogło zabraknąć
kadry z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych.
Powlaczy ona nie tylko o miejsce w tak zwanej Złotej Dziesiątce Belfrów, ale także w klasyfikacji
pracowników
szkół wyższych.
Naszą Uczelnię reprezentuje piątka wykładowców. Mimo
młodego wieku, mają na swoim koncie sukcesy.Oto oni:

b DianaGłownia-asystentnaWydzialePrawaoraz Administracji
iBezpieczeństwaWewnętrznego.

b Paulina Łochowska - Wydział
Prawa oraz Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

b Joanna Kita - asystent na Wydziale Nauk o Zdrowiu naszej
Uczelni.

b Łukasz Baratyński - adiunkt
na wydziale ekonomii naszej
Uczelni.

b Łukasz Żurawski - assystent
na Wydziale Nauk o Zdrowiu
naszej Uczelni.
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Młodzież bezpieczna w pracy

K

ultura bezpieczeństwa – to
nazwa akcji prewencyjnej, zorganizowanej przez
Państwową Inspekcję Pracy w Kielcach oraz
Koło Naukowe „Per Aspera ad
Astra” z Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych w Kielcach. Do udziału w niej zgłosiło się już 25 szkół ponadgimnazjalnych ze Świętokrzyskiego.
Współpraca Uczelni z Powiatową Inspekcją Pracy
w Kielcach trwa kilka lat.
Wspólnie organizują one międzynarodowe konferencje naukowe. Najbliższa odbędzie się
w październiku i będzie poświecona legalności zatrudnienia. Patronat nad nią objęli: minister Iwona Hickiewicz, Główny Inspektor Pracy oraz konsul
generalny Ukrainy Witalij
Maksymienko. Patronat honorowy sprawują kieleckie sądy.
Jej organizatorem jest także
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
Wcześniej jednak Wyższa
Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk

Medycznych oraz Państwowa
Inspekcja Pracy w Kielcach
podjęły inicjatywę, w zakresie
edukacji młodzieży z zakresu
bezpieczeństwa związanego
z pracą. Akcja odbywa się
pod hasłem: „Kultura bezpieczeństwa”.
- W ubiegłym tygodniu
w naszej Uczelni gościł pan Stanisław Golmento z Okręgowego Inspektoratu Pracy. W spotkaniu z nim uczestniczyli wytypowani przeze mnie studenci drugiego roku prawa, którzy
zostali liderami akcji. Zostali
oni wyszkoleni, jak takie spotkana prewencyjne z młodzieżą
mają wyglądać. Otrzymali
wszelkie niezbędne materiały,
które będą im potrzebne. Teraz
ci liderzy mają za zadanie stworzyć czteroosobowe zespoły
do prowadzenia zajęć w szkołach – mówi doktor Krzysztof
Wątorek, dziekan Wydziału
Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
w Kielcach.
Spotkanie zespołów zaplanowane jest na 30 kwietnia. Zajęcia będą się odbywały w maju i w czerwcu w szkołach po-

FOT. ŁUKASZ ZARZYCKI

A „Kultura bezpieczeństwa” – to nazwa akcji prewencyjnej, skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

b Uczelnia o początku swojej działalności rozwija swoją ofertę edukacyjna. Nowością w najbliższej rekrutacji na studia jest kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy - mówi dziekan Krzysztof Wątorek.
interesowanie cieszy, bo i temat
jest ważny.
- Będziemy chcieli przekazać młodym ludziom, którzy

nadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim.
Chęć udziału w akcji zgłosiło
już 25 placówek z regionu. Za-

często w wakacje zaczną swoją pierwszą pracę, jakie mają
prawa i obowiązki – wyjaśnia
dziekan Wątorek. – To ważne,

ponieważ w kodeks pracy bardzo często się zmienia. Warto
znać najważniejsze przepisy.
Na przykład bardzo często
w przypadku pracy, którą młodzi ludzie podejmują, jako
pierwszą, pracodawca chce, żeby była ona na umowę – zlecenie. Tymczasem teraz jest możliwość, żeby podpisać przedwstępną umowę o pracę, która
daje i pracodawcy i pracownikowi takie sama prawa i obowiązki, jakie wynikają ze zwykłej umowy o pracę. Mało osób
o tym wie. Będziemy także poruszać zagadnienia związane
z bezpieczeństwem pracy oraz
będziemy
przestrzegać
przed podejmowaniem pracy
bez podpisywania umowy. Takich istotnych zagadnień jest
wiele.
Dokładnie te wszystkie
przepisy poznają studenci nowego kierunku, który znalazł
się w ofercie Wyższej Szkoły
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Rusza
nabór na studia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia na tym kierunku rozpoczną się w październiku.

Z Tomaszem Lubachą rozmawia Katarzyna
Cendrowska studentka drugiego roku prawa Wyższej
Szkoły Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych w Kielcach.
Witaj Tomku, niedawno obchodziliśmy w Polsce 25-lecie
wolności, jak więc powinniśmy
rozumieć wolność?
- Witam serdecznie. Rozumienie wolności bywa wielorakie. Uważam, że na poziomie systemu prawnego można rozumieć wolność jako
brak przymusu z jakiejkolwiek strony na decyzje człowieka będące wynikiem jego
wolnej woli. Toteż człowiekowi przysługuje szereg wolności w każdym aspekcie życia
zarówno tym prywatno-intymnym jak też publicznym.
Wyróżniamy więc generalnie
wolność słowa, wolność wyboru zawodu czy miejsca zamieszkania, wolność zgromadzeń i zrzeszania się, wolność
seksualną i obyczajową, wolność sumienia i wyznania bądź
wolność gospodarczą. Podkreślę jednak, że istotą wolności
jest działanie w jej granicach. Ja
prywatnie jako osoba bardzo liberalna rozumiem to, jako korzystanie ze swoich praw i wolności człowieka bez intencji

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Wolnoć Tomku w swoim domku? Rozmowa o wolności i jej prawnych aspektach

b Tomasz Lubacha - absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
szkodzenia drugiemu człowiekowi czy wyrządzenia krzywdy
komukolwiek. Myślę, że takie
nieszkodzące działania są istotą wolności.
Wtakimrazie,comożemypowiedziećowolnościsłowawkontekściewszechobecnychmediówtakichjaktelewizja,internetczy
prasa?Jakąrolęodgrywawnaszymżyciu?
- Bardzo trafne pytanie, bowiem należy zauważyć, że

wolność słowa to filar demokracji. Dzięki wolności słowa
obywatele i mieszkańcy Polski mogą swobodnie komentować życie społeczne i polityczne a także poddawać je
dozwolonej, demokratycznej
krytyce. My, młodzi ludzie
urodzeni w wolnej Polsce powinniśmy stać na straży tej
wolności, co oznacza, że powinniśmy aktywnie brać
udział w debatach, dysku-

sjach a także konfrontować
nasze poglądy w tym także
za pośrednictwem mediów.
Wspominałeśogranicachwkorzystaniuwolności.Czywprzypadkuwolnościsłowatakiegranicesąjasnookreślone?
- Tak jak wcześniej nadmieniłem, uważam, że trzeba mówić
o istnieniu granic w korzystaniu wolności. Przecież gdyby
było wszystko wolno to na co
dzień mielibyśmy do czynienia
z bezprawiem! Te granice wolności, odczuwalne niekiedy intuicyjnie przez każdego z nas
chronią społeczeństwo
przed różnego rodzaju zagrożeniami przestępczymi.
W kwestii wolności słowa istnieją także takie granice. Przecież nie można nikogo publicznie obrażać, znieważać bądź
pomawiać. Media także nie
mogą być wstrzymywane
przed głoszeniem obiektywnych faktów bądź komentarzy.
W takich sytuacjach nie mamy
do czynienia z wolnością, ale
już z jej przekroczeniem. Najprościej mówiąc, granice wolności w zachowaniach człowieka wyznaczają przepisy
karne, toteż wszystko co nie
jest prawem zabronione, jest
dozwolone.
Czyludziewdzisiejszychczasach
potrafiąkorzystaćzwolności?

- Tak i nie. Umiejętność realizowania wolności zgodnie
z prawem wynika z wielu
czynników takich jak wiek,
środowisko z którego pochodzi
dana osoba, cechy indywidualne jak charakter czy osobowość a także jak dowodzą genetycy pewne zachowania
wynikają wprost z genotypu
osoby. Ciężko znaleźć mądrego albo złoty środek, najważniejsze jednak, żebyśmy wyciągali wnioski i naukę
na przyszłość z naszych zachowań. Korzystanie z wolności to
fantastyczny, liberalny przywilej dobrze kojarzony z nowoczesnością i dynamizacją coraz
szybszego świata. Ważne jednak, żeby odpowiedzieć sobie
na pytanie: czy poprzez korzystanie z naszej przestrzeni wolnościowej uczyniłem komuś
krzywdę lub coś nieprzyjemnego? Takie pytanie powinniśmy sobie zadawać, ponieważ
korzystanie z wolności obliguje nas do poszanowania prawa,
godności i prywatności innych
osób a także obowiązków wobec państwa i najbliższej okolicy.
Niektórzymłodziludzienarzekają,żewPolscejestwciążzamało
liberalizmuipowinniśmypójść
drogąStanówZjednoczonych.
Jaksiędotegoodniesiesz?

- Człowiek zawsze chce więcej,
taka jest ludzka natura. Pan
Prezydent Komorowski niedawno podkreślił rolę wolności w naszym życiu codziennym i słusznie stwierdził, że
o wolności trzeba pamiętać,
pielęgnować ją, bo nic nie jest
nam dane na zawsze. Uważam, że w przeciwieństwie
do poprzednich pokoleń mamy wielkie szczęście historyczne korzystać z wolności
osobistej w sposób niemal nieograniczony! Mamy możliwość
jechać gdzie nas droga zaprowadzi, zamieszkać gdzie tylko
chcemy, kształcić się w dowolnej profesji, spotykać się z kim
nam się podoba, posiadać
własne poglądy polityczne
i życiowe, wyznawać dowolną
religię bądź być ateistą. Pamiętajmy, że chociaż należymy
do młodszej części społeczeństwa, to w większości pochodzimy z konserwatywnych
domów. Nie można wymagać,
aby nagle wychowana i żyjąca w innych niż my realiach
babcia optowała przykładowo za legalizacją marihuany.
Co więcej, taka babcia może
mieć rację i bardziej doceniać
zmiany ostatniego ćwierćwiecza!
Dziękuję za rozmowę.
KATARZYNA CENDROWSKA
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Czy sytuacja jest poważna?
Łukasz Pluszewski: Po raz kolejny mam zaszczyt przywitać Panią Minister na terenie naszej
Uczelni.
Beata Oczkowicz: - Mnie również jest miło. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Rok temu
obiecałam, że jeżeli będzie takie zapotrzebowanie tematyczne, to jestem otwarta
na spotkanie. Mam nadzieję,
że udało mi się przybliżyć
sprawy powszechnego obowiązku obrony w obliczu zagrożenia zewnętrznego i razem z Panami Pułkownikami
odpowiedzieliśmy na pytania
nurtujące młodych.
Co Pani może powiedzieć odnośnie zagadnień, które były
poruszane na naszej konferencji
naukowej?
- Przygotowując się do spotkania, uwzględniłam oczekiwania studentów w temacie
związanym z powszechnym
obowiązkiem obrony, ale też
chciałam przekazać informacje związane z bieżącą sytuacją, a dotyczące filarów,
na jakich opiera się bezpieczeństwo naszego kraju.
Za każdym razem, gdy spotykam się z młodymi ludźmi,
to moim celem jest również
promocja wojska i obronności, ale także kształtowanie
postawy obywatelskiej społeczności, z którą się spotykam. Myślę, że takie pogłębienie, a czasem nawet pobudzenie świadomości jest potrzebne nie tylko dla młodych, których ciągle ktoś po-

FOT.KAMIL GRZYB

A Rozmowa z wiceminister obrony narodowej Beatą Oczkowicz, która spotkała się ze studentami naszej Uczelni

b Dziekan Krzysztof Wątorek, podpułkownik Mirosław Smerdzyński z Wojskowej Komendy Uzupełnień,
wiceminister Beata Oczkowicz, pułkownik Wiesław Święchowicz z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
ucza, ale również dorosłych
ludzi.
Dużo mówi się w społeczeństwie o przywróceniu obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Co Pani sądzi o tej idei?
Czy ten obowiązek powinien zostać przywrócony?
- Obowiązek został zawieszony, ale może on zostać przywrócony, jeśli sytuacja w państwie będzie tego wymagała.
Na dzisiaj nie widzimy takiej
potrzeby. Odstąpiliśmy od tego na rzecz armii zawodowców, dobrze wyszkolonej

i wyposażonej, przychodzącej
do wojska jako ochotnik, z powołaniem, a nie z obowiązku.
Inną sprawą jest natomiast
fakt, o którym mówiłam
w trakcie spotkania, że wzywamy na obowiązkowe szkolenia rezerwistów. W 2014 roku było to 7 tysięcy, a w 2015
planujemy przeszkolić 15 tysięcy żołnierzy rezerwy.
Czyli Pani zdaniem jak na razie
obecna sytuacja w skali ogólnokrajowej nie przewiduje potrzeby przywrócenia obowiązku?
- Na dzisiaj tak.

Myśli Pani, że jest więcej żołnierzy zawodowych czy tych, którzy z własnej woli bez większych
kwalifikacji wojskowych chcą
przysłużyć się ojczyźnie?
- Nie wiem. Trudno jest mi
odpowiedzieć na to pytanie,
ale obecnie młodzi ludzie nie
zabiegają już kategorię D czy
E przy kwalifikacji wojskowej,
coraz więcej z nich chciałoby
zostać żołnierzem. Przeprowadzane sondaże również
wykazują, że Polacy czują się
związani ze swoją Ojczyzną
i współodpowiedzialni za nią.

Podstawową sprawą jest wychowanie, w domu, w szkole,
ważnym jest abyśmy patriotyzm budowali i utrwalali
przez całe nasze życie, od maleńkiego dziecka aż do naszego kresu i przekazywali następnym pokoleniom.
W zeszłym roku mówiła Pani
o artykule 5. Traktatu Waszyngtońskiego, który jest gwarantem ochrony Polski przed ewentualnymi konfliktami zbrojnymi.
Pewna część społeczeństwa nie
jest jednak tego pewna.
- Powiem tak, za wschodnia
granicą mamy niebezpieczną
sytuację, to wiemy. Artykuł 5.
mówi o kolektywnej obronie,
gdyby jeden z sojuszników
stał się przedmiotem napaści.
Jesteśmy w NATO, mamy zawarte porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, mamy infrastrukturę NATO wybudowaną ze środków wspólnych,
żołnierze państw sojuszniczych są u nas rotacyjnie
obecni, w ubiegłym roku ćwiczyło u nas blisko 7 tysięcy
żołnierzy z różnych państw.
Te wszystkie ćwiczenia, które
odbywają się na terenie Polski
pokazują, że nie jesteśmy sami. Mamy też dobrze wyszkolonych naszych żołnierzy, którzy doświadczenie zdobywali
między innymi w Afganistanie, sukcesywnie uzupełniamy nasze uzbrojenie w nowoczesny sprzęt. To wszystko
jest na pewno element odstraszający potencjalnego agresora. Wiem, że niektórzy mają

wątpliwości co do artykułu 5.
niniejszego traktatu w związku z sytuacjami jakie miały
miejsce w czasie II wojny
światowej. Takie dywagacje
jednak zawsze będą.
Myśli Pani, że wybudowanie takiej tarczy jest sensowne?
- Na pewno taka tarcza podniesie poziom bezpieczeństwa naszego państwa.
Pojawiają się również obawy, że
tarcza antyrakietowa może
częściej prowokować do ataku
potencjalnych agresorów.
- Nie chciałabym bawić się
w dywagacje: „co by było gdyby było”. Kierunek jest już
obrany i tarczę budujemy. Polska na pewno nie jest prowokatorem sytuacji. Pewnym jest
natomiast, że powinniśmy robić wszystko, aby zapewnić
bezpieczeństwo naszym obywatelom i to czynimy. Stąd budowa między innymi tarczy
antyrakietowej, ale też sukcesywne uzupełnianie nowoczesnego uzbrojenia, mamy
samoloty F-16, Casa,
transportery opancerzone Rosomak, właśnie rozstrzygamy
przetarg na śmigłowce. Jesteśmy w trakcie realizacji priorytetów określonych w planie
modernizacji polskiej armii,
który w latach 2014-22 wyniesie ponad 91,5 miliarda złotych, to też ustawa o zwiększeniu wydatków na obronność do 2 procent PKB od 2016
roku, w czasie, gdy inne państwa wydatki te obniżają.
ŁUKASZ PLUSZEWSKI

Osoby po kwalifikacji wojskowej nie mają żadnego przygotowania do działania

R

ozmowa z pułkownikiem
Wiesławem
Święchowiczem – szefem Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Kielcach.
Łukasz Pluszewski: Na początku
chciałbym poruszyć kwestię,
o której mówiła Pani Minister
Beata Oczkowicz, że obecna sytuacja panująca w naszym kraju
nie wymaga przywrócenia obowiązku zasadniczej służby wojskowej. Pan potwierdza to?
Pułkownik Wiesław
Święchowicz: - Społeczeństwo oczekiwało armii zawodowej i ją ma. Dodatkowo,
podpisane przez Panią Premier Ewę Kopacz rozporządzenie przewiduje, że w sytuacji wystąpienia potrzeb Sił
Zbrojnych RP, armia będzie
mogła powoływać do odbycia
ćwiczeń wojskowych, również osoby niewyszkolone,
które przeszły kwalifikację
wojskową i są zdolne do peł-

nienia czynnej służby wojskowej.
Zgadzasię,aledużomówisię
oprzywróceniuobowiązkuzasadniczejsłużbywojskowej.Jak
Panowie,jakowojskowiwidzątę
kwestięodstronypraktycznej?
W.Ś.: - W pierwszej kolejności należałoby zapytać
czy kraj stać na utrzymanie
takiej rzeszy osób w armii.
Niestety to jest bardzo kosztowne. Uważam, że lepszym
rozwiązaniem jest możliwość wykorzystania potencjału rezerwistów, których
umiejętności przydatne
armii, poprzez okresowe
ćwiczenia wojskowe, byłyby
systematycznie doskonalone. Nad tym trzeba się
zastanowić, prawda?
Oiledobrzesłyszałem,PanPułkownikmówił,żeosobypokwalifikacjiwojskowejbardzoczęsto
niepotrafiązachowaćsięwodpowiednisposóbnapolubitwy,

ponieważsąnaszpikowaniwiedząteoretycznąaniżelipraktyczną.WobectegojakPana
zdaniempowinnowyglądać
szkolenie,abyteoretycymogli
sprawdzićsięrównieżwpraktyce?
W.Ś.: - Mówiłem na konferencji, że osoby po kwalifikacji wojskowej nie mają
żadnego przygotowania
do działania na polu walki
(strzelanie czy zachowanie
się w różnych sytuacjach).
Natomiast poprzez organizowanie różnych ćwiczeń
wojskowych, armia przekaże im niezbędną wiedzę.
Zachęcałem również
do służby przygotowawczej
w okresie 4, 5, 6 - miesięcy
(w zależności od korpusu
osobowego żołnierzy: szeregowych, podoficerów lub
oficerów). To już jest okres
pozwalający „uzbroić się”
w takie elementy wiedzy

podstawowej, które mogą
być w przyszłości wykorzystane na potrzeby wojska.
Wówczas, kiedy zajdzie
konieczność, możemy sięgnąć po osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, które
po odpowiednim przeszkoleniu zasilą zasoby osobowe
armii. To jest bardzo ważny
element wpływający na bezpieczeństwo państwa.
Amożewszkołachwojskowych
jestzadużoteoriiinależywprowadzićwnichpewnezmiany
wpostacizwiększeniaobjętości
częścipraktycznej?Możedzięki
takiemurozwiązaniuosoby
zkwalifikacjamibędąmiećlepsze
przygotowanieczystowojskowe?
Czytojestwogólemożliwe?
W.Ś.: - Jak sama nazwa
wskazuje Szkoła Wojskowa
służy przygotowaniu ludzi
do działania w ramach programu szkolenia Ministerstwa Obrony Narodowej.

W zależności od korpusu
osobowego, kandydatów
na szeregowych i podoficerów szkolimy w jednostkach
wojskowych i w centrach
szkolenia, natomiast oficerów w wyższych uczelniach
wojskowych. Uważam, że
wszystko jest dostosowane
do aktualnych potrzeb, bo
przecież czasy zmieniają się!
Bazujemy na osiągnięciach
XXI wieku. Posiadamy
dostęp do nowoczesnej
technologii jak również
informacji na jej temat. Pan
też ma dostęp do masowej
informacji, prawda? Ona
dopływa do nas z każdej
strony. Nie można przez 3-4
lata szkolić się jedynie
w zakresie praktycznym.
Niezwykle ważny jest rozwój intelektualny, który
okazuje się kluczowy
w podejmowaniu działań
praktycznych.

PanPułkownikmówiłotym,że
technologiauległapoważnemu
rozwojowiwXXIwieku.Zastanawiamsięjednakczyprzypadkiemmożetospowodować
większąliczbęwojenniżwpoprzednimstuleciu?
W.Ś.: - Nic nie zmieniło się
w tej materii proszę Pana!
Jeśli dokładnie prześledzimy okres ostatnich 5000 lat,
to nie znajdziemy roku,
w którym zabrakło wojny.
Tak więc one akurat cały
czas następują! Przykładem
mogą być chociażby konflikty na tle religijnym.
Polacyobawiająsię,żewciągu
najbliższychkilkulatPolskamożezostaćzaatakowana
odwschodu.
W.Ś.: - Mam nadzieję jako
obywatel Święchowicz, że
nie dojdzie do konfliktu
zbrojnego.
Dziękujębardzozarozmowę.
ŁUKASZ PLUSZEWSKI
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