
DO ZAKUPIONEJ GODZINY GRY DAJEMY 
2 PIWKA 0,3 L GRATIS PO OKAZANIU KUPONU

KLUB 
FUGA MUNDI 
PL. GRUNWALDZKI 12-14 

 TEL. 787-316-858

NAJWIĘKSZY 
KLUB BILARDOWY 

W MIEŚCIE

17 STOŁÓW
 DO GRY

HR Work Force ( APT 6474) 
jest szybko i dynamicznie 
rozwijającą się agencją na rynku 
pośrednictwa pracy.

W chwili obecnej poszukujemy pracowników dla naszych klientów 
we Wrocławiu oraz na Bielanach Wrocławskich,

na poniższych stanowiskach:

- wprowadzanie danych do komputera – Bielany Wrocławskie
- pakowanie dokumentów – Bielany Wrocławskie

- inwentaryzacja, wykładanie towaru – Bielany Wrocławskie
- obsługa kasy fi skalnej – Wrocław, Bielany Wrocławskie

- kontrola jakości, serwisowanie sprzętu IT – Bielany Wrocławskie
- praca na produkcji – Wrocław , Bielany Wrocławskie

Stawki godzinowe od 8 zł brutt o za godzinę do 15 zł brutt o za godzinę.

!!! Wymóg konieczny to status studenta lub osoby uczącej się !!!

Kontakt:
HR Work Force, ul. Więzienna 21, 50-118 Wrocław

biuro@hrworkforce.pl
Tel: 71 342 03 30, 71 342 02 52

71 349 54 96
www.p� zabunga.pl
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tel. 725 431 099
www.mammamia.sos.pl 

info@mammamia.wroc.pl

Nawiń się 
na najlepsze makarony w mieście

dla studentów
 10% zniżki

ul. Krupnicza 10

zapamiętaj ten numer 530 30 30 20
kurs z akademika
do centrum 15 zł

Inne kursy sprawdzaj na
www.royaltaxi.pl

R  E  K  L  A  M  A

24h

od niedzieli do czwartku wszystko z menu 

za 11,99 zł
również w dostawie

* oprócz pizzy z pozycji 14 - 19
* promocja ważna do odwołania

Dania za 11,99 zł

No to Studencie 
wszystkiego 

fajnego i jeszcze 
karpia smacznego.

 Kasjera z 
Biedronki, co szybko kasuje.

 Wody, która się nie psuje.
 Potraw dużo, byle świeżych.

 Dużo prezentów, mało w życiu 
zakrętów!

 Wielu bombelków w 
szampanie i kogoś kto Ci zrobi 

śniadanie!
 A na każdym kroku szczęścia 

w Nowym Roku

Redakcja 
Czerwonego Portfelika

Witaj ponownie,

jak już wiesz Czerwony Portfelik jest drogowskazem, 
który pomoże Ci zaplanować oszczędne zakupy z 
głową, wskaże ciekawe miejsca na spędzenie wol-
nego czasu i poinformuje o najbliższych wydarze-
niach kulturalnych. Wiemy, że kryzys w studenckiej 
lodówce to norma, dlatego w tym wydaniu piszemy, 
gdzie możesz zjeść na mieście coś porządnego i nie-
drogiego oraz jak ugotujesz obiad za złotówkę pod 
koniec miesiąca. Z tematów zimowych poruszamy 
kwestie pomysłów na prezenty dla niej oraz dla niego 
i jakie są opcje na ostatnią imprezę w tym roku, czy-
li Sylwestra. Oby wskazówki okazały się przydatne, 
w końcu taka jest nasz rola. Zahaczyliśmy również 
o gorący temat przepisywania prac dyplomowych 
i zapytaliśmy o opinię samych zainteresowanych. 
Sprawdź, może podzielasz jedną z  opinii wrocław-
skich studentów. Trochę kultury też nie zaszkodzi, a 
dzieje się w naszym mieście wiele, warto korzystać. 
Zapraszamy do lektury i do zobaczenia już w 2012 
roku.

Redakcja Czerwonego Portfelika



kuchnia
R  E  K  L  A  M  A
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Przyjmujemy zamówienia 
telefoniczne

w godz. 10.00 - 17.00
od poniedziałku do piątku

www.pierogowo.com

ul. Ołbińska 2b
 71/ 321 21 20

668 188 827

domowe pierogi 
krokiety z barszczem

naleśniki na słono i na słodko

www.pierogowo.com

Przyjmujemy zamówienia 
telefoniczne

w godz. 10.00 - 17.00
od poniedziałku do piątku

domowe pierogi 
krokiety z barszczem
naleśniki na słono i na słodko

 ul. Bulwar Ikara 14
 71/799 89 88

728 967 337

www.gastrom.com

ul. Długa 37- 47
71/ 359 09 55
608 457 458

zamówienia przyjmujemy:
pon - sob: 11.00 - 21.30
niedz: 12.00 - 21.30

ul. Borowska 102/104

71/373 11 71
www.casagrande.pl

zamówienia przyjmujemy:
codziennie: 12.00 - 21.30

PIZZA Z PIECA
WŁOSKIE 

MAKARONY

www.pierogowo.com
Przyjmujemy zamówienia 
telefoniczne
w godz. 10.00 - 17.00
od poniedziałku do piątku ul. Szwedzka 3b

71/ 356 97 33
664 018 705

domowe pierogi 
krokiety z barszczem
naleśniki na słono i na słodko

www.pierogowo.comwww.pierogowo.comwww.pierogowo.comwww.pierogowo.com

 ul. Berenta 31
 71/322 33 55

606 680 684
domowe pierogi 
krokiety z barszczem
naleśniki na słono i na słodko

Przyjmujemy zamówienia 
telefoniczne
w godz. 10.00 - 17.00
od poniedziałku do piątku



ZAKUPY PRZEZ INTERNET 
mapy turystyczne i samochodowe
plany miast
przewodniki 
atlasy 
globusy
literatura podróżnicza i górska

ul. Wita Stwosza 19/20
50-148 Wrocław

tel. 71/792-30-65
info@mapy.wroclaw.pl

„Sylwester za zło-tówkę”? Hmmm… Wiem! Sylwester z JEDYNKĄ! I tu jeden i tu jeden!Zosia, studentka trze-ciego roku

Najbardziej pewne źródło dla 
studenta to „znajomy”. Bliż-
szy czy dalszy znajomy, zna-
jomy znajomego, piąta woda 

po kisielu i tak dalej. Byle 
miał dojścia i lokal. A propo-
zycje? Gdzie, jak, z kim? Oto 
parę studenckich pomysłów:

rozrywka

R   E   K   L   A   M   A

Tani wyjazd za granicę, tylko trzeba go załatwiać dużo wcześniej, teraz to już za późno. Wystarczy ogar-nąć jakiś tani hostel i trans-port. Bajka jest jeśli masz 
tam znajomego albo rodzinę.Piotrek, student trzeciego 

roku

Najlepszym pomysłem 

jest chyba domówka 

(śmiech), one zawsze 

wychodzą i za każdym ra-

zem źle się kończą, co w 

tym wypadku jest plusem. 

Ania, studentka drugiego 

roku

R  E  K  L  A  M  A

Sylwester? To już?!
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 Zwierze akademickie – student – też już rozmyśla w kategoriach planów 
sylwestrowych. Szczególnie, że na uczelniach pojawiły się pierwsze ogłoszenia od-
nośnie imprez na koniec roku. Z tym, że musimy tu obalić pewien powszechnie 
obowiązujący mit. Jak wiadomo „student nie wielbłąd pić musi”. Ale czy non stop? 
Sami studenci zwracają uwagę, że ograniczenia w takim stylu życia są niestety 
dość duże. W większości pieniężne, ale także wątrobowe, no i naukowe. Ale od 
razu dodają, że przyzwoita impreza weekendowa to swoiste pierwsze przykazanie 
każdego szanującego się studenta. Za to w tygodniu „starają się” już hamować. Jaki 
to ma związek ze wspomnianym sylwestrem, otóż całkiem spory. Przede wszystkim 
dla studenta imprezy to chleb powszedni, ciężko zatem znaleźć coś oryginalnego, 
czym można go zaskoczyć. Po za tym budżet przeciętnego studenta jest mocno 
ograniczony, co też wpływa na wybór atrakcji końcowo rocznej. 
 Pytani przez nas studenci od razu zwracali uwagę na koszty i od nich uza-
leżniali swoje plany. Na sylwestrze chcą wszyscy zarobić więc, na serio ciężko jest 
znaleźć coś, na co może sobie pozwolić statystyczny student – narzekał student 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Na szczęście studenci mają na to sposoby. Stara-
ją się znaleźć interesujące propozycje, ale równocześnie na ich kieszeń. Jeśli już 
czegoś szukam to na necie, tylko trzeba trochę poszperać, bo można się nieźle 
przejechać.
 Jak widać alternatywy są. Mniej lub bardziej oryginalne, jakościowo też róż-
ne, ale zawsze są to jakieś opcje. Okazuje się więc, że ile osób tyle planów. Każ-
dy indywidualnie do tego podchodzi i inaczej organizuje sobie koniec roku. Wiele 
studentów zwracało uwagę na to, że wracają z Wrocławia do domu i będą się ba-
wić lokalnie. Byli też tacy co mówili, że w sylwestra będą pracować (!). Ale prawie 
wszyscy podkreślali, że nie liczy się ilość i kasa, ale jakość i kreatywność. Jakby to 
powiedzieć „dobry spontan nie jest zły”!

KJ

 Pierwsze mrozy mamy już za sobą, oszronio-
ne samochody, świąteczne piosenki, prezentowe 
promocje i świąteczne przepisy – wszystkie te rze-
czy świadczą o nieuchronnym zbliżaniu się końca 
roku. A jak koniec roku to SYLWESTER!!

Jak sylwester  to nad mo-

rzem. Jest genialnie, totalnie 

wszystkich zdmucha. Jedyny 

minus to to, że wracając trzeba 

stać dziesięć godzin w pociągu. 

Chyba, że jakiś znajomy ma sa-

mochód, ale to też do d***y bo 

ktoś musi nie pić. 

Krystian, student czwartego roku

I już wiesz jak spędzić wolny czas!

 www.oczydolnegoslaska.pl



601 645 710

specjalne ceny 
kosmetyków 
na prezenty 

pod choinke

601 645 710

specjalne ceny 
kosmetyków GRATIS

DLA KAZDEGO pod choinke

ORIFLAME

kosmetyki AVON dla Ciebie taniej o 15% - 40%
zadzwoń lub wyślij sms na numer 

693 446 225
 albo wyślij maila: 
renatak16@wp.pl

dla pierwszych 15 osób 
zestaw kosmetyków o wartości 100zł - gratisWrocław
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Czajowe prezenty 
herbaciane tylko 

w Czajowni! Lekcje grupowe 
i indywidualne
Plac Solidarności 1/3/5, 4 piętro
www.centrumtanca.com
Znajdź nas na Facebooku 
www.facebook.com/wcentrumtanca

Zumba 
Salsa 
Latino solo 
Taniec towarzyski 
i użytkowy

święta

 Zasada jest mniej więcej taka sama - najlepszy będzie prezent, o którym wasz mężczyzna marzy lub z dziedziny, którą 
się interesuje. Może to być płyta jego ulubionego zespołu, także na winylu, bo te wracają do łask, ciekawa książka, którą od 
dawna chciał przeczytać. Bardziej eleganckie prezenty też wchodzą w grę, na przykład zegarek, albo markowe perfumy. Zawsze 
dobrym prezentem jest ulubiony trunek waszego mężczyzny, na przykład whisky, czy dobre wino. Ale to raczej jako dodatek do 
właściwego prezentu, jak czekoladki dla pań. Facetowi można też podarować coś przydatnego, cos czego akurat 
potrzebuje - zimowy sweter, kurtkę na narty, sprzęt elektroniczny, typu przenośny dysk, odtwarzacz muzyki, 
słuchawki. Trzeba tez wziąć pod uwagę, że niektórzy z mężczyzn to takie duże dzieci i gadżeciarze. Ucieszy 
ich wtedy zdalnie sterowany helikopter, wypasiony scyzoryk, elektryczny korkociąg, gadżety USB i inne takie 
niezrozumiałe zupełnie dla kobiet przedmioty. Jeśli więc widzicie u waszego faceta takie zapędy, możecie 
śmiało wybrać coś w tym guście. Czego nie kupować chłopakowi? Skarpetek, pakietu majtek, krawata i 
rzeczy, które mijają się z jego zainteresowaniami, albo będą tylko „zbieraczami kurzu”. Ale jeśli chcecie 
pozytywnie zaskoczyć swojego faceta, proponuję kupić sobie seksowną bieliznę i pończochy, albo nawet 
jakiś strój z jego fantazji i zaprezentować mu się w tym! Prawdopodobnie oszaleje ze szczęścia ;)

Święta za pasem, a ty nie masz pomysłu na prezent dla swojego partnera? Spokojnie, w niniejszym 
wydaniu radzimy i chłopakom, i dziewczynom, co najlepiej podarować swojej drugiej połowie.

 Wybór prezentu jest dla każdego faceta ogromnym wyzwaniem z obawy, że może się on nie spodobać, nie trafi  w upodo-
bania i dziewczyna będzie zawiedziona. Przede wszystkim dla dziewczyny prezent jest dowodem nie tylko waszej miłości, ale 
także tego, jak dobrze ją znacie. Warto więc zastanowić się na początek, jaki wasza sympatia ma gust, jakie zainteresowania, czy 
coś kolekcjonuje, czy o czymś marzy. Na pewno nieraz zdarzyło jej się napomknąć w waszym towarzystwie o takich rzeczach. 
Z rzeczy, którą chciałaby mieć, ale sama sobie tego nie zafunduje, będzie cieszyła się najbardziej. Może to być zaproszenie do 
teatru, czy opery, jeśli lubi takie wydarzenia. Fajnym prezentem będzie wypad do SPA, na kolację, czy na ciekawą wycieczkę, 
bo możecie cieszyć się tym razem. Ubrania, książki, płyty, czy kosmetyki, to także niezłe podarunki, ale tylko jeśli dobrze znacie 
swoją ukochaną, wiecie jakie książki lubi, jakiej muzyki słucha i jakich kosmetyków używa. Jeśli nie trafi cie, będzie to tylko strata 
pieniędzy, bo dziewczyny tym na pewno nie zadowolicie. Dobrym pomysłem jest biżuteria, bo kobiety kochają błyskotki. Ważne, 
żeby nie była ona kiczowata i sztuczna. Lepiej kupić skromny wisiorek, ale ze srebra, a nie jakiś badziew. Niech nie przychodzi 
wam też do głowy kupno śmiesznych gadżetów, kiczowatych książek, koszulek, garnków, żelazka i innych domowych sprzętów. 
To się może skończyć jedynie awanturą. No i zapomnijcie o pytaniu wprost, co ukochana chciałaby dostać. I tak wam nie powie, 
bo taki prezent zwyczajnie nie ma sensu.

Co na prezent?

Zacznę może od podarunków, z których ucieszy się kobieta. 

To może teraz o prezentach dla facetów. 

R   E   K   L   A   M   A

Tak naprawdę kupno prezentu nie jest takie trudne, ale w miarę zbliżania się ważnej okazji popada-
my niepotrzebnie w obłęd i sami sobie wkręcamy, że nie mamy pomysłu na podarunek dla bliskiej 
osoby. Oby nasze rady pomogły wam w tegorocznych zakupach świątecznych. Powodzenia.      AW
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kultura

 Jeśli lubisz się śmiać, masz niebanalne po-
czucie humoru i często oglądasz kabarety, mamy dla 
Ciebie super propozycję! W klubie na Włodkowica 
21 regularnie odbywają się występy kilku wrocław-
skich (i nie tylko) kabaretów. Są to młode, ale uta-
lentowane i  już doceniane kabarety, w których skład 
w większości wchodzą studenci. Występują między 
innymi Kabaret FczFartek, Kabaret Nic Nie Szkodzi 
i Kabaret Ymlałt. Często zapraszane są także grupy 
nagradzane na polskich festiwalach kabaretowych, 
na przykład fenomenalny kabaret Luquidmime. Im-
prezy odbywające się na Włodkowica 21 przybie-
rają różne formy. Improkracja to przede wszystkim 
zaskakujące, świeże i zawsze śmieszne gry impro-
wizacyjne. Na Wieczorach Premier odbywają się 
pokazy premierowych skeczy kilku wybranych ka-
baretów. Niedawno odbyła się także zupełnie nowa 
impreza - Rzeźnia Kabaretowa - gdzie kilkunastu 
kabareciarzy z różnych wrocławskich grup, pokaza-
ło skecze w pomieszanych składach. Aby załapać 
się na najbliższą imprezę tego typu, wystarczy śle-
dzić stronę kabaretowywroclaw.pl lub jej fan page na 
facebooku. Polecamy! 
 Dla miłośników muzyki na żywo mamy pro-
pozycje kilku koncertów, które odbędą się w najbliż-
szym czasie. Fani hip-hopu z pewnością chętnie 
wybiorą się do Alibi na koncert formacji Pokahon-
taz, który odbędzie się 15. grudnia. Tym bardziej, 
że po kilkuletniej przerwie na rozwój solowych ka-
rier i inne projekty, Rahim, Focus i Dj Bambus po-
stanowili wznowić współpracę i powrócić na polski 

rynek muzyczny. 17. grudnia, w Centrum Sztuki 
Impart, swój występ będzie miała polska formacja 
alternatywna Lenny Valentino. Projekt powstał w 
1998 roku w Mysłowicach, a jego założycielem był 
Artur Rojek - frontman grupy Myslovitz. Grudniowa 
trasa koncertowa związana jest z 10tą rocznicą po-
wstania zespołu i reedycją albumu „Uwaga! jedzie 
tramwaj”. Fani alternatywnej sceny muzycznej będą 
zadowoleni. Jeśli jednak macie ochotę na coś spo-
kojniejszego, polecamy koncert Sary Tavares, z cy-
klu Muzyka Świata. Odbędzie się on 18. grudnia w 
Synagodze Pod Białym Bocianem. Sara pochodzi z 
Wysp Zielonego Przylądka i przyjechała do Europy 
w poszukiwaniu pracy. Muzyka zawsze była jej pa-
sją. Śpiewała w chórze gospel, brała udział w Eu-
rowizji, nagrała kilka płyt. Jej najnowszy krążek jest 
bardzo słoneczny, pełen energii i radości - jak bal-
sam dla duszy.
 Tych, którzy chcą liznąć sztuki z nieco wyż-
szej półki, zachęcamy do odwiedzenia Opery Wro-
cławskiej, w której można nacieszyć oko i ucho ta-
kimi klasykami jak Carmen, Skrzypek na dachu czy 
Napój miłosny. Miłośnicy fotografi i będą zaintereso-
wani z pewnością wystawą w C.S. Impart pt. „Obli-
cza Tajwanu”, na którą składają się zdjęcia kilku czo-
łowych tajwańskich fotografów, o różnej tematyce: 
Krajobraz, Kultura i tradycja, Osiągnięcia i technolo-
gie. Zachęcamy do podziwiania tych dzieł.

AW

 Drogi Studencie! Nie masz ju¿ pomys³u na nowe rozryw-
ki? Nie wiesz, co ciekawego mo¿esz robiæ w weekend i nie 
tylko, dok¹d siê udaæ, jakie wydarzenie warte jest Twojej 
uwagi? Podpowiadamy, jakie imprezy warto zaliczyæ w grud-
niu!

Studenci! 
Trochê KULTURY...

R  E  K  L  A  M  A

R E K L A M A
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Selekcja/wstęp powyżej 21 roku życia

www.bedclub.pl

www.facebook.com/
NajlepszyKlubWroclaw

„ Odkryj tajemnicę 
Dalekiego Wschodu”

Free entrance            for women

 ∙ pyszne śniadania, kanapki na ciepło, 
szybko i tanio 

 ∙ naleśniki smaczne i niedrogie 
 ∙ bezpłatny Hotspot i szeroki wybór drinków 
 ∙ rabaty dla studentów

najtaniej w mieście
rabaty do 40%

taka sama cena 
w dzień i w nocy 

Wypiłeś? Nie jedź! 
Odprowadzimy twoje auto

www.tigertaxi.com.pl

500 250 200
503 188 331
513 721 677
507 964 737



Poszukujemy kreatywnych i pracowitych młodych ludzi, 
którzy są głodni wyzwań i szybko się uczą. 

Ogłaszamy nabór na stanowisko: 
Specjalista ds. sprzedaży

(planujemy zatrudnić 2 osoby)

Oferujemy:
Pracę w redakcji gazety

Prawdziwe zadania i wyzwania 
Szkolenia i Coaching 

Pracę w młodym zgranym zespole i super atmosferę 
Dopasowanie czasu pracy do grafi ku zajęć na uczelni

Wysokie wynagrodzenie dla najlepszych
 Wymagamy: 

Kreatywności i zaangażowania 
pozostałych rzeczy nauczysz się u nas

Aplikuj: praca@gazeta-meska.pl
znajdź nas na Facebooku

SALON FRYZJERSKI NA TELEFON

zakupy pieniądze 
a umysł

 Nasz mózg bardzo często wpada w zasadz-
ki. Gdy myślimy o pieniądzach w naszej głowie za-
chodzi wiele różnych procesów. Nie wszystkie one 
maja jednak pozytywny wpływ na decyzje, które 
podejmujemy w związku z fi nansami. Przez to, na-
wet ludzie, których uważamy za bardzo rozsądnych, 
popełniają bezmyślne błędy, przez które tracą mnó-
stwo pieniędzy. Nigdy nie pomyślelibyśmy, że nasz 
mózg może płatać nam takie fi gle. A jednak! Prze-
prowadzono wiele badań, które połączyły psycho-
logię, neurobiologię i ekonomię. Wynika z nich, że 
często niepoprawnie oceniamy ryzyko i nasze możli-
wości fi nansowe, a także bywamy zbyt pewni siebie 
w kwestiach pieniężnych. Na szczęście można „na-
uczyć się”, jak prawidłowo inwestować i kontrolować 
procesy zachodzące w naszym mózgu.
 Bardzo ważne jest kontrolowanie emocji, 
które nami targają, utrudniając dokonanie właści-
wych decyzji. Kiedy jesteśmy w złym nastroju, ry-
zyko, że wydamy pieniądze na zupełnie zbędne 
rzeczy, zdecydowanie wzrasta. Oczywiście nie 
wpadniemy na to, że nowa torebka, albo para butów 
będzie tylko czynnikiem poprawiającym nam humor, 
a nie niezbędną nam do życia rzeczą. W tę pułapkę 
wpadają zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Zakupy 
potrafi ą skutecznie uspokoić nasze nerwy i poprawić 
samopoczucie. Dlatego tak chętnie, a zarazem bez-
myślnie wydajemy na nie pieniądze.
 Pułapką, celowo na nas zastawianą, są tak-
że wszelkie rabaty, promocje, gratisy dodawane do 
kupowanych produktów. Podświadomie uważamy te 
wszystkie oferty za niezwykle atrakcyjne i nie anali-
zujemy, czy aby na pewno taki zakup się nam opła-

ci. Sklepy często dają klientom minimalne rabaty, na 
które i tak się skusimy, bo przecież taniej. Produkty, 
do których dodawane są darmowe prezenty, też ku-
pimy, mimo że zupełnie ich nie potrzebujemy. Nasz 
umysł zostaje zmanipulowany i daje się zrobić w ba-
lona.
 Co więc zrobić, by choć trochę panować 
nad naszym mózgiem? Przede wszystkim, gdy już 
posiadamy powyższą wiedzę, musimy starać się 
wdrożyć analizę i kontrolę naszych wydatków i za-
chowań podczas zakupów. Powinniśmy także umieć 
odróżnić nasze rzeczywiste potrzeby od zwykłych 
zachcianek. Pomogą nam w tym pytania, które war-
to sobie zadawać przed kupieniem jakiejś rzeczy: 
czy na pewno mi się ona przyda, czy chcę tylko za-
spokoić swoje emocje i chęć posiadania? Musimy 
pamiętać o priorytetach i starać się nie zapominać 
o nich nawet, gdy z wystawy sklepowej wołają do 
nas boskie szpilki, czy najnowszy tablet. Warto wy-
znaczyć sobie cel fi nansowy, na który składać się 
będą nasze aktualne oszczędności oraz kwota po-
trzebna do jego zrealizowania. Ważne jest także, by 
nie podejmować ważnych decyzji fi nansowych, gdy 
jesteśmy w sytuacji kryzysowej, np. po śmierci bli-
skiej osoby, podczas choroby, czy rozstania.
 Ile byśmy nie mieli pieniędzy, zawsze bę-
dziemy chcieć więcej. Tak już na nas działają i nic 
na to nie poradzimy. I, mimo że szczęścia nie dają, 
to z pewnością znacząco wpływają na jakość życia. 
Pamiętajmy jednak, że tak ważne dla nas decyzje 
związane z pieniędzmi nie są łatwe, a to ile ich zdo-
będziemy, a ile wydamy zależy w dużym stopniu od 
naszego umysłu.               AW

 Coraz częściej narzekamy na naszą sy-
tuację finansową. To, że ciągle nam na coś nie 
starcza, nie możemy pozwolić sobie na to, czy na 
tamto, nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, 
by spełniać swoje marzenia, zrzucamy zwykle na 
wszechobecny kryzys i ciągle rosnące ceny. Z 
całą pewnością nie myślimy, że to my sami może-
my powodować taki stan. A okazuje się, że wła-
śnie tak jest! Na to, że ciągle nie udaje nam się 
zaoszczędzić większej sumy pieniędzy, wpływ ma 
przede wszystkim nasz umysł. Jak to niby jest 
możliwe? Już odpowiadamy.

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIEŁEK - PIĄTEK: 09:00 - 21:00
SOBOTA: 09:00 - 21:00
NIEDZIELA: NIECZYNNE

PROMOCJA: DRUGA PARA OKULARÓW ZA PÓŁ 
CENY (DOT. TAŃSZEGO PRODUKTU)

PROMOCJA: DRUGA PARA OKULARÓW ZA PÓŁ 

 50 ZŁ DO WYKORZYSTANIA 
PRZY ZAKUPIE OKULARÓW 

Z ANTYREFLEKSEM

GRATISBADANIE WZROKU 
GRATISBADANIE WZROKU

DRUGA PARA OKULARÓW ZA PÓŁ 
CENY (DOT. TAŃSZEGO PRODUKTU)

IMAFASHION
YOUR IMAGE YOUR LIFE

MODA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Dwójka stylistów i wizażystów, a także fryzjer i projektant 
mody zadbają o Twój wizerunek. 

METAMORFOZA totalna zmiana Twojego wizerunku, 
kreowanie i budowanie Twojego wyglądu. 
Metamorfoza zawiera:
 ∙ analizę szafy,
 ∙ analiza sylwetki,
 ∙ analiza kolorystyczna,
 ∙ shopping czyli kompletowanie nowej garderoby podczas 

zakupów ze stylistą,
 ∙ kurs make up,
 ∙ kurs stylizacji fryzur,
 ∙ usługa fryzjerska (cięcie, farbowanie, odżywianie włosów),
 ∙ sesja foto przed i po metamorfozie,
 ∙ możliwośc zaprojektowania stroju wraz z projektantem,
 ∙ stylizacje ślubne, okolicznosciowe (dobór stroju, dodat-

ków, mikijażu).

Każda z w/w usług dostępna również niezależnie

tel: 793 019 608, ima.fashion@vp.pl

Twój wizerunek w naszych rękach, wyraź siebie! 
Zapraszamy ImaFashion!

R E K L A M A
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STYLIZACJE

SYLWESTROWE

SPECJALNE CENY
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DOJAZD DO 
AKADEMIKA 
GRATIS

TEL: 508 256 567

Poprawna pielęgnacja włosów jest bardzo istotna, mimo, 
że traktujemy to jako zwykłą czynność codzienną... Wy-
obraź sobie, że dobre strzyżenie, dobrze dobrany kolor 
farby - nada Twojej fryzurze wyjątkowy wyraz i styl... Ca-
łość wykonania ma szokować i musi być łatwa w utrzy-
maniu ... ile razy wychodzisz z salonu ze wspaniale wy-
modelowanymi włosami, a następnego dnia sobie z nimi 
nie radzisz... - czas to zmienić!

UL. HUBSKA 112-118 
(SUPERMARKET SIMPLY)
TEL: 71 784 57 18
E-MAIL: INFO@SOCCOLI.PL



domowyobiad

Nasz faworyt: Zalewajka studencka

Składniki: kilkudniowy, wyschnięty chleb, 

smalec, dwa ząbki czosnku, sól, pieprz, 

pietruszka. Przygotowanie: do miseczki 

wkładamy łyżkę smalcu, starty czosnek 

i pokrojony w kostkę chleb. Zalewamy to 

wrzątkiem i doprawiamy do smaku. Zupa 

studencka gotowa w 5 minut!

kuchnia

Makaron na szybko

Gotujemy makaron (znów obojętnie 

jaki) w osolonej wodzie. Na patel-

ni rozgrzewamy masło, na którym 

podsmażamy cebulę. Dodajemy po-

krojonego pomidora i razem smaży-

my. Dolewamy 3 łyżki ketchupu, do-

prawiamy wedle uznania. Na koniec 

dodajemy makaron, mieszamy i już!

obiad

ak
ademicki lunch time 24 h/7

 Jak wiadomo polski student to często biedny 
student, który swoimi funduszami musi rozporządzać 
z głową, tak by wystarczyło na opłacenie mieszkania 
i innych zobowiązań, no i jeszcze na przyjemności 
coś zostało. A trzeba jeszcze coś jeść! Bo głodny 
student to zły student… Na szczęście każdorazowy 
wypad do rodzinnego domu oznacza nowy zapas 
pysznych obiadków mamusi. A to kotleciki, a to bi-
gosik i jakoś ten tydzień czy dwa da się przetrwać. 
Niestety mamina wałówka kiedyś się kończy i trzeba 
zacząć gotować samemu albo stołować się na mie-
ście (w numerze znajdziecie wiele przykładów tanich 
miejsc, gdzie można dobrze zjeść m.in.: Kalimera, 
Pierogowo, Casa Grande i Da Grasso). Częstym roz-
wiązaniem na studenckie obiadki są gotowe dania z 
Biedronki bądź innych marketów, które niestety nie 
do końca dobrze smakują, ale są dość tanie i nie wy-
magają dłuższego przygotowania. Niestety na koniec 
miesiąca przychodzi kryzys, a jako że jeść musimy, 
przechodzimy na specjalną dietę opartą na chińskich 
zupkach i parówkach. Wbrew naszym przekonaniom, 
nie jest to najlepszy zestaw obiadowy. Dlatego lepiej 
jest chyba przygotować sobie danie z tanich, ale peł-
nowartościowych produktów, nawet jeśli oznacza to 
dość niekonwencjonalne połączenia. Prezentujemy 
wam zatem garść przepisów na „ciekawe” potrawy 
a’la student.
 Inne cwane przepisy na studencki obiad to 
na przykład smażona wątróbka drobiowa, chleb opie-
kany w jajku, jajka zapiekane z pomidorami i serem, 
fasolka szparagowa z podsmażoną bułką tartą, czy 
makaron z pieczarkami smażonymi z czosnkiem 
i pieprzem. Pomysłów na tanie i szybkie dania jest 
mnóstwo i z pewnością każdy student poradzi sobie 
z ich przygotowaniem. Nam zostaje jedynie życzyć 
smacznego!      AW

Makaron z JajemDowolny makaron (może być na-
turalnie jakiś najtańszy) gotujemy 
zgodnie z instrukcją z opakowa-
nia. Po ugotowaniu przekładamy 
go na patelnię z odrobiną tłusz-
czu, wbijamy 2-3 jajka, doprawia-
my szczyptą soli. Jak jajka się 
zetną, można wcinać! Najlepiej 
smakuje prosto z patelni ;) Można 
urozmaicić ten przepis, dodając 
inne przyprawy (paprykę słodką, 
zioła) oraz starty ser.

Ryż z warzywami na pikantnie

Do przygotowania tego wykwintnego da-

nia będziecie potrzebować torebki ryżu, 

puszki fasoli, dwie marchewki, dwie cebu-

le, ketchup (wersja burżujska z pomidora-

mi w puszce) i chili w proszku. Ryż gotu-

jemy, umytą i startą na dużych oczkach 

marchew gotujemy, aż zmięknie, cebulę 

pokrojoną w kostkę szklimy na patelni. 

Do zeszklonej cebuli wrzucamy podgo-

towaną marchew oraz fasolę i zalewamy 

wszystko ketchupem. Smażymy jeszcze 

kilka minut, dodajemy chili i polewamy 

tym oto sosem ugotowany ryż. Gotowe!

Łazanki
Do tego dania potrzebujemy pół głów-
ki kapusty, makaron, mięso mielone 

(może być rozdrobniona konserwa), 

dwie cebule i przyprawy. Kapustę szat-
kujemy i gotujemy aż zmięknie. Odce-
dzamy i drobno kroimy. Podsmażamy 

ją na patelni wraz z mięsem i cebulą. 

Ugotowany makaron mieszamy z za-
wartością patelni i doprawiamy. Et voilà!

Zapiekanka ziemniaczana z czosn-kiem i ziołami
Ziemniaki pokrój w plastry, mogą to być resztki z wczorajszego obia-du, przełóż posiekanym czosnkiem, oprósz solą i innymi przyprawami według uznania, podlej szklanką mle-ka. Całość pieczemy w 200°C  przez godzinę. Tylko dla studentów z dostę-pem do piekarnika.

R   E   K   L   A   M   A
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ZNIŻKA DUŻA PIZZA W CENIE MAŁEJ
* DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA

ND - CZW  10.00 - 24.00, PT - SB  10.00 - 01.00
pl. Grunwaldzki 18
www.dagrasso.pl

tel: 71/ 328 58 58
  71/ 797 66 66

Dwa sosy GRATIS 
do każdej pizzy

DOSTAWA 
do akademików 1 PLN
ważna do końca 
stycznia 2012

nowartościowych produktów, nawet jeśli oznacza to 
dość niekonwencjonalne połączenia. Prezentujemy 
wam zatem garść przepisów na „ciekawe” potrawy 
a’la student.
 Inne cwane przepisy na studencki obiad to 
na przykład smażona wątróbka drobiowa, chleb opie-
kany w jajku, jajka zapiekane z pomidorami i serem, 
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nauka

* poniedziałkowe wielkie picie
  (płacisz za jedno dostajesz dwa)
* babskie wtorki, rabat 50% dla Pań
* środa z salsą - wjazd wolny
* czwartek z karaoke
* imprezowy weekend

ul. Krupnicza 13
Wrocław

kom. +48 696 222 394
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Ruska

Psie Budy

Ruska

Pl. Solny

 „System Plagiat.pl to narzędzie informatyczne, umożli-
wiające kontrolę dokumentów pod kątem ich podobieństwa do 
tekstów znajdujących się w jego bazie danych oraz w zasobach 
internetowych” czytamy na stronie internetowej tego programu.  
Wszystko niby fajnie, ale co to tak na serio oznacza dla prze-
ciętnego studenta? Ni mniej, ni więcej znaczy to, że uczelnie 
przepuszczają prace dyplomowe swoich studentów przez „wy-
krywacz cudzych książek”. Misją tegoż antyplagiatu jest ochro-
na własności intelektualnej i poprawa jakości kształcenia. Czy 
tak jest rzeczywiście? Wśród studentów krąży wiele historii jak 
ominąć antyplagiat. Sam wujek Google może pochwalić się całą 
masą informacji w tej dziedzinie.  Jednak o opinie na temat tego 
programu i samego plagiatowania zapytaliśmy samych zaintere-
sowanych, czyli wrocławskich studentów. 
      Z całości wypowiedzi można wyciągnąć jeden 

bardzo prosty wniosek: program jest potrzebny 
z tym, że nie działa. Jaki więc ma sens? Może 
faktycznie idąc za słowami jednego ze studen-
tów, ma po prostu straszyć i w ten sposób mo-
bilizować studentów do samodzielnej pracy? 

Tak samo nie jest problemem znaleźć ogłoszenie, w 
k t ó r y m ktoś proponuje usługi z zakresu pisania prac. 
 Należy pamiętać, że nie wszystkie uczelnie mają wyku-
piony ten program. A i te, które mają dzielą się na kategorie. I 
tak w „złotej” kategorii są uczelnie, które sprawdzają wszystkie 
swoje prace, w „srebrnej” – uczelnie  sprawdzające wszystkie 
prace, ale tylko w niektórych jednostkach uczelni, a w brązo-
wej są uczelnie korzystające z serwisu w wybrany przez nich 
sposób. Zanim zaczniesz panikować, sprawdź jak jest z twoją 
uczelnią (pełna lista uczelni z podziałem na kategorie na stronie 
głównej serwisu plagiat.pl).
 Warto jednak wiedzieć, że program nie wydaje opinii „ta 
praca to plagiat, a ten student to oszust”!  On szacuje na ile pra-
ca posiada cudzych źródeł, jak bardzo jest podobna do innych, 
ale decyzje czy jest to plagiat podejmuje zazwyczaj promotor. 
Więc jeżeli nie traktujesz go jak totalnego idioty, okazujesz mi-
nimum szacunku i przyniesiesz co jakiś czas kawałek swojej 
pracy, a nie całość na dwa tygodnie przed obroną, to i tu nie 
powinieneś mieć problemów. 
 Mimo, że jest to kwestia, która podnosi nam ciśnienie, to 
nie ma co panikować. Chociaż nie oszukujmy się, tytuł naukowy 
powinien do czegoś zobowiązywać. Więc studencie, skup się. 
Włóż w swoją pracę trochę wysiłku. Całkiem prawdopodobne, 
że robisz to tylko raz w życiu. Używaj odwołań, przypisów, czerp 
z większej ilości literatury itd. Zasłuż sobie na ten papierek, 
choćby tylko dla własnej satysfakcji. 
 Tak naprawdę dyskusja nad plagiatem, prowadzi do 
dyskusji nad sensem pisania prac dyplomowych. Bo ile razy, 
jako studenci spotkaliście się z magistrami czy doktorami, któ-
rzy nawet na studia nie powinni się dostać? Ogólnie sprawa jest 
prosta i wygodna dla tych, którzy potrzebują tylko mgr przed na-
zwiskiem. Cała reszta, bez względu na to czy ten program bę-
dzie funkcjonował czy nie, przyłoży się chociaż trochę do swojej 
dyplomówki.              KJ

Ogólnie plagiatowanie ra-
czej nie służy studiom, już i 
tak wszyscy idą na łatwiznę, 
a to przecież nie o to chodzi.

Gdyby nie było takiego 
programu, to zalewali by 
nas studenci kopiujący 
prace innych.

To jest taki przysłowio-
wy bat nad tymi, co 
chcą uzyskać tytuł, ale 
czy działa jakoś rewela-
cyjnie? Chyba nie. 

Jest nieskutecz-
ny i wadliwy.  

I tak nie jest w 
stanie sprawdzić 
czy ktoś pisze sa-
modzielnie, co to 
za problem kupić 
pracę, która nie 
jest plagiatem?

Zdecydowanie jest 
nieskuteczny, poza 
tym nie sprawdza 
się wszystkich 
prac, można mieć 
głupie szczęście.

Straszak – to jest do-
bre określenie na ten 
cały program.

Po prostu jest durny!

Co ciekawe sami studenci po-
dzielili się w swoich opiniach i 
część wyraziła potrzebę dzia-

łania takiego kontrolingu:

Ale zwracali również uwagę na 
to, że nie spełnia on do końca 

swojego przeznaczenia:

     Z całości wypowiedzi można wyciągnąć jeden 
bardzo prosty wniosek: program jest potrzebny 
z tym, że nie działa. Jaki więc ma sens? Może 

Ctrl + C 
Ctrl + V

R E K L A M A
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Zapraszamy na duże rabaty:
 ∙ wtorki baleyage 90zł
 ∙ czwartki strzyżenie:
- damskie 35zł

   - męskie 19zł

Zaprasza na :
oczyszczanie twarzy 

&
zabieg regeneracyjny

100 zł

Salon  Salon  
Urody  Urody  

Pl. Solidarności 1/3/5
Wrocław

Tel. 606 102 820
Tel. 71-791-40-44

Salon  
Fryzjerski  

Dodatkowo w każdy wtorek każda 
Pani może skorzystać:

z żelowania i zdobienia paznokci 
w cenie 45 zł

Rezerwacja 
tel. 71 791 40 44

Plac Solidarności 1/3/5, Wrocław

PRZEBIEG 
ZABIEGU:                                                                                                                                         
- demakijaż                                                                                                                                        

- peeling tlenowy                                                                                                                                          
- oczyszczanie                                                                                                                                        

- maska oczyszczajaca
- ampułka

- maska algowa                                                                                                                                           
- krem końcowy

Taki program jest jak 
najbardziej potrzebny. 
Jeżeli będziemy bazo-
wać na innych to nic nie 
osiągniemy.


