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Wyst¹pienie Doktora Honorowego.

Godnoœæ doktora honoris causa
dla prof. PRz W³odzimierza Kality

7 lutego 2003 r. Koszyce (S³owacja)

Akt œlubowania na God³o UT. 

Na pierwszym planie Rada Naukowa UT Koszyce. 
Toast - drugi z lewej JM Rektor PRz prof. T. Markowski, p. Zofia 
Kalita, Doktor Honorowy i prof. J. Sinay - rektor UT. 

Ceremonii przewodniczy³ prorektor prof. K. Florian, 
z prawej rektor prof. J. Sinay. Gratulacje  od  rodziny.
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DO WÓD, DO WÓD i co dalej?
Prawid³owoœci¹ biologiczn¹ w roz-

woju ka¿dego cz³owieka jest pojawia-
nie siê stanów chorobowych, których
powodem najczêœciej s¹: warunki pracy
i ¿ycia oraz uwarunkowania genetycz-
ne i przypadki losowe. Podejmowane
dzia³ania profilaktyczne lub kontynua-
cjê leczenia poszpitalnego realizuje siê
zazwyczaj w uzdrowiskach. Przemiany
polityczno-gospodarcze minionej,
ostatniej dekady XX w. zaowocowa³y
w miejscowoœciach uzdrowiskowych
wzrastaj¹cymi k³opotami w sprawnym
i efektywnym zarz¹dzaniu nimi. Przy-
czyny takiej sytuacji s¹ liczne, poczy-
naj¹c od uwarunkowañ prawnych -
brak nowoczesnej ustawy o uzdrowi-
skach, a¿ do powszechnego w spo³e-
czeñstwie polskim zjawiska, jakim jest
brak pieniêdzy. Pogarszaj¹ca siê sytua-
cja gospodarcza polskich uzdrowisk
w zakresie poszukiwania œrodków na
œwiadczenie us³ug leczniczych wynika
m.in. z ograniczenia finansowania z kas
chorych - aktualnie ok. 1% bud¿etu kas
chorych, dekapitalizuj¹cej siê bazy ma-
terialnej sanatoriów i szpitali uzdrowi-
skowych oraz braku nowoczesnej
ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie
uzdrowiskowym. W tej sytuacji wzra-
sta bezrobocie, które wg Stowarzysze-
nia Gmin Uzdrowiskowych RP wynosi
od ok. 16% w Krynicy Zdroju do ok.
36% w Szczawnie i ma tendencjê wzro-
stow¹. Odmówienie podpisania przez
Prezydenta RP wspomnianej ustawy
i wstrzymanie prywatyzacji spó³ek uz-
drowiskowych Skarbu Pañstwa do cza-
su przyjêcia modelu w³asnoœciowego
uzdrowisk powoduj¹ niepewnoœæ sytu-
acji, z której wynika brak mo¿liwoœci
pe³nego wykorzystania miejsc sanato-
ryjnych, bazy leczniczej oraz surow-
ców naturalnych.

Ministerstwo Zdrowia, nie posia-
daj¹c instrumentów prawnych i finan-
sowych, utraci³o faktyczny nadzór nad
lecznictwem sanatoryjnym i nie mo¿e
skutecznie zarz¹dzaæ uzdrowiskami.
Dekapitalizuj¹ca siê baza lecznicza po-
woduje, i¿ zabiegi sanatoryjne staj¹ siê

mniej skuteczne, wzrasta procent nie-
wykorzystania surowców, a zagospo-
darowanie odpadów poleczniczych sta-
je siê k³opotliwe. Wzorem zachod-
nioeuropejskich miejscowoœci uzdro-
wiskowych podstawowa funkcja lecz-
nicza uzdrowisk musi byæ wzbogacona
zarówno ofert¹ turystyczno-rekrea-
cyjn¹, jak i typowo rozrywkow¹. W uz-
drowiskach o wieloletniej historii
istnieje baza sportowa, z której wp³ywy
poszerzaj¹ mo¿liwoœci wzmocnienia
bud¿etu gmin. W rozwoju bazy turysty-
czno-sportowej znacz¹cy udzia³ maj¹
lokalne podmioty gospodarcze. S¹ to
np. k¹pieliska, baseny o charakterze
sportowym, wyci¹gi narciarskie, lodo-
wiska, oœrodki jeŸdzieckie. Najczêœciej
jednak inwestorzy zainteresowani s¹
tylko jednym aspektem dzia³alnoœci,
mianowicie produkcj¹ wód mineral-

nych. Jak podaje Ministerstwo Skarbu
Pañstwa, dochody z ich sprzeda¿y wie-
lokrotnie przewy¿szaj¹ dochody z dzia-
³alnoœci leczniczej, która jest kosztow-
na i wymaga du¿ych nak³adów. Poszu-
kiwanie ³atwych Ÿróde³ dochodów po-
chodz¹cych z dzia³alnoœci pozaleczni-
czej powoduje zatracanie specjalizacji
w leczeniu konkretnych schorzeñ i ob-
ni¿anie standardów leczenia. Specjali-
zacje w lecznictwie uzdrowiskowym
powinni okreœlaæ balneolodzy i inni
specjaliœci lecznictwa otwartego. Takie
postêpowanie daje gwarancjê, i¿ osoba

jad¹ca "do wód" rzeczywiœcie bêdzie
leczona z wykorzystaniem walorów
oferowanych od wieków.

Specyfika wspó³czesnego lecznic-
twa uzdrowiskowego polega m.in. na
szerokim wykorzystywaniu ró¿nych
urz¹dzeñ w trakcie œwiadczonych za-
biegów. Prawie wszystkie urz¹dzenia
zasilane energi¹ elektryczn¹ wydzielaj¹
promieniowanie elektromagnetyczne,
a nawet jonizuj¹ce. Równie¿ w lecznic-
twie wiêkszoœæ maszyn, aparatów i in-
nych urz¹dzeñ zasilanych pr¹dem
emituje promieniowanie w wyniku wy-
korzystania energii elektrycznej, a wiêc
oprócz korzystnego, leczniczego od-
dzia³ywania urz¹dzeñ notowana jest
niejako "ponadplanowa", szkodliwa
emisja, która w zale¿noœci od kondycji
zdrowotnej leczonego organizmu mo¿e
byæ dla niego nieobojêtna.

Surowce lecznicze stosowane w bal-
neologii wymagaj¹ przed zastosowa-
niem wykonania ró¿nych operacji
wstêpnych, maj¹cych na celu przygoto-
wanie materii do wykonania zabiegu,
takich jak sprawdzenie zgodnoœci
sk³adu surowca z obowi¹zuj¹cymi nor-
matywami, osi¹gniêcia odpowiedniej
temperatury, uzupe³nienia lub popra-
wienia sk³adu chemicznego substancji,
ujednolicenia sk³adu pod wzglêdem
rozdrobnienia lub zachowania kszta³tu.

Jak ju¿ wspomniano, substancje wy-
korzystane w lecznictwie uzdrowisko-
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wym najczêœciej s¹ odprowadzane do
œrodowiska jako odpad sta³y, ciek³y lub
gazowy albo gromadzone na sk³adowi-
skach, celem ponownego wykorzysta-
nia (rysunek).

Odpad sta³y stanowi¹ najczêœciej
mocno uwodnione (powy¿ej 90%) pe-
loidy, np. borowina. Wody po k¹pie-
lach, inhalacjach i innych zabiegach
zwi¹zanych z hydroterapi¹ s¹ odprowa-
dzane jako œcieki do kanalizacji lub
wprost do przyrodniczych cieków wod-
nych. Gazy i aerozole najczêœciej s¹ od-
prowadzane do atmosfery. Wyj¹tkowo
s³u¿¹ dalszemu leczniczemu wykorzy-
staniu, po ich uprzednim kondycjono-
waniu. Wymienione przyk³adowo
substancje, wykorzystane w celach le-
czniczych, stanowi¹ póŸniej lokalne
obci¹¿enie œrodowiska, a zatem wyma-
gaj¹ dodatkowych nak³adów na ich pra-
wid³owe zagospodarowanie.

Zaostrzone wymagania ochrony
œrodowiska powoduj¹, ¿e bez solidnej
bazy niewiele mo¿na zdzia³aæ w zakre-
sie dostosowania polskich uzdrowisk
do standardów UE. Jednym z kierun-
ków rozwoju miejscowoœci uzdrowi-
skowych jest zmiana tradycyjnej
funkcji leczniczej uzdrowisk na wielo-
funkcyjn¹, poprzez rozwój bazy rekrea-
cyjno-sportowej, kosztownej, ale gwa-
rantuj¹cej wiêksze zainteresowanie
miejscowoœci¹ nie tylko kuracjuszy, ale
te¿ szerszych krêgów spo³eczeñstwa.
Wœród wielu pojawiaj¹cych siê propo-
zycji poprawienia kondycji polskich
uzdrowisk mo¿na pokusiæ siê o wska-
zanie kilku nowych:
� w³¹czenie w dzia³alnoœæ uzdrowi-

skow¹ otaczaj¹cych wsi poprzez
produkcjê kwalifikowanej ¿ywno-
œci ekologicznej z przeznaczeniem
dla sanatoriów i pensjonatów,

� poszerzenie oferty produkcji ¿yw-
noœci przeznaczonej na specjalizo-
wane diety, np. bezglutenowe, dla
diabetyków,

� rozwiniêcie agroturystyki jako za-
plecza pobytu w sanatoriach dla sa-
mych zainteresowanych (leczenie
ambulatoryjne z dojazdem na zabie-
gi) lub rodzin chc¹cych odpoczywaæ
w pobli¿u lecz¹cych siê,

� wyznaczenie terenów na potrzeby
treningów "szkó³ przetrwania" dla
m³odzie¿y.

Rozwijaj¹ca siê baza sportowa i tu-
rystyczno-rekreacyjna: wyci¹gi nar-
ciarskie, kolejki gondolowe o ca³orocz-
nym okresie wykorzystania, kryte lodo-
wiska, baseny, skocznie narciarskie,
jazdy na koniach, rowerach to przy-
k³ady w³aœciwego wielofunkcyjnego
rozwoju miejscowoœci uzdrowisko-
wych posiadaj¹cych szerok¹ ofertê
przyjemnego, aktywnego spêdzania
wolnego czasu po zabiegach nie tylko
przez kuracjuszy, ale te¿ i przez osoby
towarzysz¹ce lub zainteresowane tylko
rekreacyjno-sportowym wypoczyn-
kiem po trudach pracy dnia codzien-
nego.

Wymienione kierunki rozwoju wy-
magaj¹, jak wiadomo, sporych nak³a-
dów finansowych, co przy zdecentrali-
zowanym systemie zarz¹dzania i istnie-
niu na rynku teoretycznie du¿ej liczby
mo¿liwych Ÿróde³ dofinansowania czy
pozyskania taniego kredytu jest spraw¹
trudn¹ i pozostaj¹c¹ w kompetencjach
lokalnych samorz¹dów. Powsta³e
w ubieg³ych latach Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych RP postuluje,
aby na lecznictwo uzdrowiskowe prze-
znaczaæ 2% bud¿etu kas chorych,
a kontrakty podpisywaæ na okres kilku-
letni, uzyskuj¹c w ten sposób stabiliza-
cjê finansów oraz zatrudnienia, co nie
pozostawa³oby bez wp³ywu na procesy
prywatyzacji, które powinny równie¿
s³u¿yæ rozwojowi markowej bazy tury-
styczno-uzdrowiskowej. Obecna sytua-
cja Polski, bêd¹cej w okresie do-
chodzenia do grona pañstw UE, umo¿-
liwia korzystanie z funduszy pomoco-
wych, które powinny byæ kierowane na
inwestycje potocznie zwane ekologicz-
nymi, takie jak: sk³adowiska odpadów,
oczyszczalnie œcieków, obwodnice,
ujêcia wód konsumpcyjnych itp.

Istotnym problemem na terenach
wszystkich uzdrowisk polskich jest z³y
stan atmosfery. Jak pokazuj¹ badania
wojewódzkich inspektoratów ochrony
œrodowiska, sytuacja w tym zakresie
nie odbiega od przeciêtnej wystê-
puj¹cej w œrodowiskach miejskich. Za-
nieczyszczenie powietrza jest ponad-
normatywne, a zgodnie z rozporz¹dze-
niem z dn. 28.04.1998 r. (DzU Nr 55,
poz. 355) w sprawie dopuszczalnych
wartoœci stê¿eñ substancji zanieczysz-
czaj¹cych w powietrzu, obowi¹zuj¹ za-

ostrzone wymagania jakoœci powietrza
w terenach uznanych za uzdrowiskowe.
Z³y stan powietrza wynika m.in. z braku
powszechnego stosowania w ogrzewni-
ctwie gazu lub p³ynnych paliw. Trady-
cyjnie, g³ównie z powodów oszczêd-
noœci, spala siê w paleniskach domo-
wych tradycyjne paliwa sta³e, ostatnio
powiêkszone o tworzywa sztuczne, któ-
rych spalanie w niskiej temperaturze
powoduje uwalnianie siê do atmosfery
toksycznych zwi¹zków z grupy dio-
ksyn i furanów. Zjawisko niskiej emi-
sji, na które wp³ywaj¹ g³ównie pro-
dukty spalania w paleniskach domo-
wych, szczególnie dokuczliwe w okre-
sie sezonu grzewczego, mo¿e byæ zna-
cznie ograniczone przez wprowadzenie
ni¿szych cen gazu lub paliw p³ynnych
stosowanych w okresie grzewczym, tak
jak to robi¹ inne pañstwa europejskie,
w rejonach o d³ugim okresie ogrzewa-
nia, ze wzglêdu na panuj¹ce warunki at-
mosferyczne lub koniecznoœæ utrzy-
mania wysokiej jakoœci otaczaj¹cego
powietrza.

Przedstawione pobie¿nie niektóre
problemy towarzysz¹ce rozwojowi uz-
drowisk polskich, znane autorowi z au-
topsji wynikaj¹cej z wieloletniego
okresu zamieszkania w Krynicy, mo¿na
generalnie podsumowaæ w zwi¹zku
z pytaniem postawionym w tytule na-
stêpuj¹co:
� dalszy racjonalny rozwój uzdrowisk

polskich powinien przebiegaæ zgod-
nie z zasadami ekorozwoju, który
jak sygnalizowano uprzednio, nie
jest mo¿liwy do osi¹gniêcia w pe³-
nym zakresie, a zatem z zasadami
rozwoju zrównowa¿onego - pojêcia
jeszcze w praktyce ³agodzonego do
stwierdzenia - równowa¿enie roz-
woju,

� prowadzenie dzia³alnoœci gospodar-
czej ograniczonej i ukierunkowanej
odrêbnoœci¹ uzdrowisk oraz konie-
cznoœci¹ utrzymania wysokiej jako-
œci œrodowiska naturalnego,

� ustawowe ograniczenie niskiej emi-
sji, maj¹cej istotny wp³yw na jakoœæ
powietrza, oraz - przez wprowadze-
nie ró¿nego rodzaju pomocy - lanso-
wanie powszechnego rozwoju wy-
korzystania energii z niekonwencjo-
nalnych lub odnawialnych przyrod-
niczych zasobów energii,
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� bezwzglêdne wykonanie inwestycji
proekologicznych zwi¹zanych z sa-
nitacj¹ (gospodarka wodno-œcieko-
wa, sk³adowiska odpadów, po-
wszechna gazyfikacja), uzdrowiska
i otaczaj¹cych miejscowoœci celem
poprawienia warunków ¿ycia sta-

³ym mieszkañcom oraz przyjezd-
nym kuracjuszom.
Zasadne odmówienie podpisania

nowej ustawy o uzdrowiskach przez
Prezydenta RP spowodowa³o koniecz-
noœæ poprawienia projektu, a zatem jest
nadzieja, ¿e wiele sygnalizowanych

problemów zostanie ustawowo uregu-
lowanych zgodnie z interesem zarówno
¿yj¹cych mieszkañców miejscowoœci
uzdrowiskowych, jak i przysz³ych po-
koleñ.

Witold Niemiec

Drzewa umieraj¹, stoj¹c (w miastach)Drzewa umieraj¹, stoj¹c (w miastach)

Drzewa. Rosn¹ dooko³a nas, s¹ naszymi zielonymi p³ucami i biologiczn¹ ochron¹. Wszystkimi kolorami zieleni
uspokajaj¹ i daj¹ wytchnienie. Ale te¿ cz³owiek, dla którego rosn¹, potrafi bezmyœlnie je niszczyæ, œcinaj¹c zim¹
ca³e ich korony. Wiosna znacznie bardziej ods³ania ¿a³osne skutki tych zabiegów, a smutny widok stoj¹cych przy
ulicach pni jest wrêcz przygnêbiaj¹cy. Nasz¹ uwagê na ten stan rzeczy pragnie zwróciæ autor artyku³u bêd¹cy
cz³onkiem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Podkarpackim, zarazem Kierownik
Zak³adu Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania Œcieków na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska.

Od wiosny do jesieni corocznie ob-
serwujemy pracowników s³u¿b komu-
nalnych tn¹cych ga³êzie drzew przy
ulicach i w parkach miejskich. Mo¿emy
zadaæ sobie pytanie, czy jest to potrze-
ba, czy zwyczaj? Drzewa w krajobrazie
miejskim, szczególnie te przy traktach
komunikacyjnych, maj¹ wyj¹tkowo
trudne warunki egzystencji. Rosn¹ za-
zwyczaj na niewielkim skrawku terenu
otoczonym wokó³ nieprzepuszczaln¹
dla wody nawierzchni¹. S¹ nara¿one na
silne dzia³anie spalin z ruchu komuni-
kacji samochodowej. Gleba wokó³ pni
po ka¿dej zimie jest bardzo zasolona.
Brakuje im substancji od¿ywczych, je-
sieni¹ liœcie s¹ starannie usuwane przez
s³u¿by porz¹dkowe i nie ma szans na
naturalne powstawanie próchnicy. Za-
budowa miejska czêsto powoduje ma³e
nas³onecznienie koron drzew. W inte-
resie spo³ecznoœci miejskiej le¿y two-
rzenie takich warunków, aby drzewa
i ludzie mogli bezpiecznie wspó³ist-
nieæ.

Pozytywne psychologiczne od-
dzia³ywanie drzew w krajobrazie miej-
skim to:
� wzbogacenie wygl¹du miasta,
� prze¿ywanie zmian pór roku,
� koj¹ce znaczenie koloru zielonego

i szumu liœci,
� odg³osy ¿ycia ptaków,
� przyczynek do wspomnieñ o przy-

rodzie.

Praktyka dnia codziennego wskazu-
je na potrzebê usuwania konarów, które
znajduj¹ siê na wysokoœci poni¿ej 2,5 m
nad chodnikami dla pieszych i poni¿ej
4,5 m nad jezdni¹. Takie zabiegi, wyko-
nywane systematycznie, pozwalaj¹ na
tworzenie siê kszta³tnych, wytrzy-
ma³ych i zdrowych koron drzew. Wie-
lokrotnie naszym oczom przedstawia
siê jednak okropny widok ogo³oconych
koron drzew. Niewiele jest gatunków
drzew, które znosz¹ gwa³town¹ utratê
du¿ej czêœci korony przez tego rodzaju
"zabiegi pielêgnacyjne".

Produkcja tlenu przez liœcie drzew
w procesie fotosyntezy jest niezbêdna
do zachowania ¿ycia na Ziemi w wa-
runkach naturalnych. Liœcie wyparo-
wuj¹ w ci¹gu doby piêciokrotn¹ iloœæ
wody w stosunku do swojej masy. Du¿e
drzewo liœciaste mo¿e wyparowaæ do
500 dm3 wody.

Przebiegprocesu fotosyntezy przed-
stawia zamieszczony rysunek.

Czêsto zapominamy, ¿e ka¿dy ko-
nar, ka¿da ga³¹Ÿ ma swój udzia³
w funkcjonowaniu drzewa, wp³ywa na
jego prawid³ow¹ kondycjê. Nadmierne
ciêcia os³abiaj¹ je, trac¹ one odpornoœæ,
choruj¹, a obumieraj¹c, stanowi¹ za-
gro¿enie bezpieczeñstwa ludzi i ich
mienia. Pamiêtajmy, ¿e drzewa popra-
wiaj¹ jakoœæ ¿ycia w aglomeracjach
miejskich, zapewniaj¹ zdrowy mikro-
klimat, ³agodz¹ skutki zanieczyszcze-
nia œrodowiska i s¹ elementem deko-
racyjnym w krajobrazie miejskim. Jeœli
ciêcia nie wynikaj¹ z rzeczywistej ko-
niecznoœci, a s¹ ca³orocznym rutyno-
wym zabiegiem, to wyci¹gniête w górê
zniekszta³cone korony drzew maj¹
zmniejszone mo¿liwoœci asymilacyjne
(zbyt ma³a ³¹czna powierzchnia liœci).
Z tego wzglêdu zupe³nym nieporozu-
mieniem jest og³awianie koron, czyli
pozostawienie krótkich kikutów po ko-
narach i ga³êziach. Zwolennicy takich
zabiegów twierdz¹, ¿e nastêpuje wtedy
uaktywnianie siê tzw. œpi¹cych p¹ków
i tworzenie korony w formie kulistej.
Jest to jednak dla drzewa zabieg szo-
kowy, gdy¿ przez wiêkszoœæ czasu
zwi¹zanego z wegetacj¹ liœci drzewo
straszliwie siê mêczy. Przedstawia to
¿a³osny widok - drzewa takie na pewno
nie s¹ ozdob¹, nie produkuj¹ tlenu, nie
poprawiaj¹ mikroklimatu. "Specjali-
stom od takiej pielêgnacji" zadajê pyta-

dwutlenek wêgla

cukier woda i sole mineralne

energia wêgla

chlorofil
tlenL I Œ Æ

Od Redakcji:
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nie - po co takie drzewa maj¹ tkwiæ
w miejskiej przestrzeni?!

Je¿eli ci¹æ, to jak?

Konieczne jest równomierne kszta³-
towanie korony drzewa, tak ¿eby ¿adna
z jej stron nie by³a nadmiernie ogo³oco-
na. Prawid³owy zabieg ciêcia konaru
drzewa pokazano na rysunku.

Ciêcie wykonane w ten sposób za-
pobiega nierównomiernemu od³amaniu
konaru i oddarciu pasa kory. Ciêcie nr 3
nale¿y przeprowadziæ, pozostawiaj¹c
zgrubienie u nasady konaru. Ciêcie
zbyt bliskie pnia ma wiêksz¹ powierz-
chniê przekroju poprzecznego i utrud-
nia dzia³anie tkanki goj¹cej (kallus),
która znajduje siê pod kor¹. Powierzch-
niê po ciêciach nale¿y natychmiast za-

bezpieczyæ specjalistycznym prepara-
tem (np. Eco Balsam) lub w ostatecz-
noœci farb¹ emulsyjn¹ z dodatkiem pre-
paratu przeciwgrzybicznego.

Nie nale¿y ci¹æ konarów drzew
o g³adkiej, cienkiej korze - buk, grab,
klon; drzew o twardym drewnie, które
bardzo wolno tworz¹ tkankê goj¹c¹ -
d¹b, orzech, robinia; drzew, które nie
maj¹ w³aœciwoœci tworzenia tkanki
goj¹cej - brzoza, morwa; drzew o miêk-
kim drewnie, które s¹ nara¿one na

g³êbokie ubytki, zanim tkanka goj¹ca
zabliŸni ranê - topola, wierzba, kaszta-
nowiec.

Pamiêtajmy, ¿e ciêcia nie bêd¹ po-
trzebne, gdy do nasadzeñ zostan¹ wy-
brane gatunki drzew odpowiednie do
przestrzeni, w której maj¹ rosn¹æ z uw-
zglêdnieniem kszta³tu i rozmiarów ko-
ron, jakie drzewa osi¹gaj¹ w pe³ni
swego rozwoju.

Janusz Rak

1, 2, 3 - kolejnoœæ wykonywania ciêcia
konarów drzewa.

Przyk³ad bezsensownego og³owienia drzew.
Fot. w³asna

Studenci Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
zachêcaj¹ przysz³ych studentów...

Studenci Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
zachêcaj¹ przysz³ych studentów...

Rozpocz¹³ siê okres, w którym ucz-
niowie ostatnich klas szkó³ œrednich po-
dejmuj¹ decyzje dotycz¹ce miejsca
rozpoczêcia swoich studiów. Chc¹c po-
móc m³odszym kole¿ankom i kolegom
w wyborze uczelni, cz³onkowie Stu-
denckiego Ko³a Naukowego eM@rke-
tingu po raz pierwszy w historii Po-
litechniki Rzeszowskiej zorganizowali
akcjê pod nazw¹ "Studenci przysz³ym
studentom". Przedsiêwziêcie przybra³o
formê seminarium, podczas którego
przedstawiono najciekawsze prezenta-
cje multimedialne pokazywane w osta-
tnim roku przez cz³onków ko³a nau-
kowego na wielu ogólnopolskich kon-
ferencjach naukowych.

Spotkanie studentów z przysz³ymi
absolwentami rzeszowskich liceów
odby³o siê 21 stycznia br. w Zespole Sal
Wyk³adowych naszej Uczelni. Organi-
zatorzy zdecydowali siê przedstawiæ
prezentacje dotycz¹ce nastêpuj¹cych
tematów:
� K³amstwo w reklamie jako jeden

z przyk³adów manipulacji - Marzena
Hajduk (IV ZD),

� Wybrane zagadnienia dotycz¹ce ety-
cznych aspektów prowadzenia
dzia³añ reklamowych - Katarzyna
Dr¹¿ek, Pawe³ Bia³y (IV ZD),

� Porównywanie produktów w rekla-
mie, czyli o reklamie komparatywnej
- Urszula Engel (IV ZD),

� Nazwa na us³ugach marketingu -
Pawe³ Preneta (IV ZD),

� Proces tworzenia stron interneto-
wych w aspekcie skutecznych
dzia³añ przedsiêbiorstwa - Marcin
Kandefer (V ZD),

� Suwerennoœæ kulturowa a integra-
cja europejska - Joanna Wia¿ewicz
(V ZD) - str. 31 "GP".
Seminarium "Studenci przysz³ym

studentom" stanowi³o element szerszej
i zaplanowanej akcji, maj¹cej na celu
zachêcenie m³odzie¿y ostatnich klas
szkó³ œrednich do podjêcia nauki na
Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
Politechniki Rzeszowskiej. W tym kon-
kretnym przypadku celem mia³o byæ
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pokazanie, i¿ w ramach akademickiego
ruchu naukowego naszej Uczelni pro-
wadzi siê wiele interesuj¹cych dzia³añ,
a studenci maj¹ ponadprogramow¹ mo-
¿liwoœæ rozwijania swoich zaintereso-
wañ. W ramach przygotowanej kon-
cepcji dzia³añ promocyjnych ustalono,
¿e du¿a liczba dzia³aj¹cych kó³ nauko-
wych bêdzie g³ówn¹ cech¹ pozycjo-
nuj¹c¹ Wydzia³ na lokalnym rynku
us³ug edukacyjnych.

Kolejnym przedsiêwziêciem zreali-
zowanym przez cz³onków Studenckie-
go Ko³a Naukowego eM@rketingu
by³o przygotowanie oraz obs³uga stoi-
ska Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketin-
gu na V Targach Edukacyjnych.
W dniach 14-15 lutego br. studenci
udzielali maturzystom dok³adnych in-
formacji dotycz¹cych zasad postêpo-
wania rekrutacyjnego, planów studiów,
mo¿liwoœci nauki jêzyków obcych oraz
funkcjonowania organizacji akademic-
kich.

Po raz pierwszy do zaaran¿owania
stoiska Wydzia³u Zarz¹dzania i Marke-
tingu wykorzystano bogaty zbiór ga-
d¿etów oraz materia³ów reklamowych.

Stoisko w odcieniach granatu i popieli
identyfikowa³o siê kolorystycznie ze
znakiem graficznym Wydzia³u. Zwie-
dzaj¹cy mogli na nim otrzymaæ staran-
nie przygotowane ulotki przedsta-
wiaj¹ce Wydzia³, plany studiów oraz
ko³a naukowe. Do materia³ów informa-
cyjnych do³¹czano d³ugopisy, kalenda-
rze kieszonkowe, plakaty, teczki
z nadrukami oraz kubki z logo WZiM.
Ca³y zespó³ obs³uguj¹cy stoisko zosta³

ubrany w granatowe polary z oznacze-
niem nazwy Wydzia³u oraz symbolem
Politechniki Rzeszowskiej. W pier-
wszym dniu Targów o godzinie 11
w sali S-1 odwiedzaj¹cy Uczelniê mieli
mo¿liwoœæ obejrzenia multimedialne-
go pokazu przygotowanego przez
cz³onków Studenckiego Ko³a Nauko-
wego eM@rketingu. Podczas spotkania
zaprezentowano Wydzia³, Studium
Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych
oraz organizacje tworz¹ce akademicki
ruch naukowy. Dope³nienie tych
dzia³añ stanowi³o oprowadzanie zorga-
nizowanych grup uczniów szkó³ œred-
nich po pomieszczeniach Wydzia³u.
Prezentowano m.in.: dziekanaty, sale

dydaktyczne oraz pracowniê kompute-
row¹ Katedry Marketingu.

W czasie trwania targów studenci
nale¿¹cy do ko³a naukowego przepro-
wadzili krótk¹ anonimow¹ ankietê. Za
jej pomoc¹ zostanie okreœlony stopieñ
wykorzystywania Internetu przez pod-
karpackich maturzystów, a wyniki zo-
stan¹ zaprezentowane w wydawanym
corocznie zeszycie pt. "Prace Kó³ Na-
ukowych Politechniki Rzeszowskiej".

Seminarium "Studenci przysz³ym
studentom" oraz przygotowanie stoiska
Wydzia³u na Targi Edukacyjne mog³o
siê odbyæ dziêki du¿emu zaanga¿owa-
niu wielu osób pracuj¹cych w Studenc-
kim Kole Naukowym eM@rketingu.
Szczególne s³owa podziêkowania na-
le¿¹ siê studentom IV ZD - Urszuli En-
gel i Paw³owi Prenecie oraz prezesowi
Ko³a - studiuj¹cemu na V roku Marci-
nowi Kandeferowi. Znacz¹c¹ pomoc
w czasie targów wniós³ równie¿ Sa-
morz¹d Studencki Wydzia³u Zarz¹dza-
nia i Marketingu.

Studenci tego Wydzia³u maj¹ œwia-
domoœæ, i¿ w obecnym konkurencyj-
nym otoczeniu nale¿y siê intensywnie
promowaæ. Jeszcze do niedawna wy¿-
sze uczelnie spe³nia³y cele spo³eczne
polegaj¹ce w g³ównej mierze na
kszta³ceniu specjalistów z ró¿nych
dziedzin. Po przemianach lat dziewiêæ-
dziesi¹tych, wraz z powo³aniem do ¿y-
cia szkó³ niepublicznych, nast¹pi³
wzrost liczby uczestników rynku us³ug
edukacyjnych. W konsekwencji dopro-
wadzi³o to do zaostrzenia siê rywaliza-
cji pomiêdzy jednostkami oœwia-
towymi. Oprócz celów spo³ecznych
uczelnie pañstwowe, zmuszone konie-
cznoœci¹ zdobywania dodatkowych
œrodków na swoje funkcjonowanie, za-
czê³y wyznaczaæ sobie cele ekonomicz-
ne. Ich realizacja zale¿y w du¿ym
stopniu od przyjêcia orientacji marke-
tingowej pozwalaj¹cej wzmocniæ kon-
kurencyjnoœæ organizacji. Oznacza to,
¿e w nowych warunkach szko³y musz¹
prowadziæ dzia³alnoœæ rynkow¹ ukie-
runkowan¹ na rozpoznanie potrzeb
klientów oraz satysfakcjonuj¹ce ich za-
spokojenie.

Marcin Gêbarowski
Urszula Engel

Studenci z Ko³a Naukowego eM@rketingu na Targach Edukacyjnych w towarzy-
stwie prodziekana ds. nauczania WZiM dr. Grzegorza Ostasza (z prawej).

Fot. M. Misiakiewicz
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Dla Akademickiego Radia Centrum
Politechniki Rzeszowskiej miniony rok
by³ okresem bardzo wielu zmian orga-
nizacyjnych i programowych. Pomimo
za³amania siê rynku reklamowego
uda³o siê zrealizowaæ wiele strategicz-
nych zadañ. Najwa¿niejszym z nich
by³o wdro¿enie postanowieñ nowej
koncesji na rozpowszechnianie progra-
mu radiowego. Warto przypomnieæ, ¿e
koncesjê przyzna³a Politechnice Rze-
szowskiej Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji w dniu 29 listopada 2001 r.
i obowi¹zuje ona do grudnia 2008 r.

Wprowadzono nowy program ra-
diowy, który opracowano z myœl¹ o na-
szych s³uchaczach i reklamodawcach,
uwzglêdniaj¹c postanowienia ustawy
o radiofonii i telewizji oraz przyznanej
koncesji.

Dokonane zosta³o tak¿e przeforma-
towanie stacji z zachowaniem podzia³u
na profil lokalny i profil niszowy ze
szczególnym uwzglêdnieniem zwiê-
kszenia liczby programów o tematyce
akademickiej i m³odzie¿owej. Konty-
nuowano starania zmierzaj¹ce do zwiê-
kszenia zasiêgu nadawania ARC.

Pod koniec 2002 r. uzyskano po-
zwolenie operatora masztu radiowego
na przeniesienie anten nadawczych
w celu zwiêkszenia zasiêgu emisji syg-
na³u radiowego. Do objêcia zasiêgiem
ca³ego województwa podkarpackiego
jednak jeszcze daleka droga. Potrzebne
s¹ œrodki na zestawienie radiolinii i za-
kup nowych anten nadawczych oraz
uzyskanie kolejnych zezwoleñ m.in.
z Urzêdu Regulacji Telekomunikacji
oraz KRRiT.

Stworzono nowy portal internetowy
radia. Poprawiono równie¿ emisjê pro-
gramu radiowego w Internecie, co umo-
¿liwia bie¿¹ce ods³uchiwanie programu
przez reklamodawców z innych regio-
nów Polski. Dziêki temu pozyskano
równie¿ nowych s³uchaczy, o czym
œwiadczy bogata korespondencja za-

równo z odleg³ych zak¹tków Polski, jak
i z innych rejonów œwiata, jak choæby
z USA, Kanady, Francji, Niemiec, a na-
wet Australii. Kolejna modernizacja
naszej witryny internetowej bêdzie
przeprowadzona w marcu br., ale ju¿
dziœ wszystkich internautów zaprasza-
my na www.radiocentrum.pl.

Dziêki sponsorom, którzy w zamian
za czas antenowy przekazali ARC
urz¹dzenia elektroniczne i sprzêt kom-
puterowy, uda³o siê doposa¿yæ studio
emisyjne i produkcyjne w profesjonal-
ne urz¹dzenia radiowe. Gruntowna mo-
dernizacja naszych pomieszczeñ czeka
nas jednak w 2003 r. w zwi¹zku z pro-
wadzonym remontem domu studenc-
kiego "Ikar".

Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e dzia-
³aniom ARC ju¿ od d³u¿szego czasu to-
warzyszy swoista magia dat. Przecie¿
dok³adnie w dniu 02.02.2002 r. ARC
rozpoczê³o nowy etap dzia³alnoœci ra-
diowej, a z dniem 20.02.2002 r. wi¹¿e
siê przejêcie pod swoje skrzyd³a po-
wstaj¹cej kablowej telewizji edukacyj-
nej PRz.

Kto wie, mo¿e w dniu 20.03.2003 r.
Akademicka Telewizja Centrum
(ATC), bo pod tak¹ nazw¹ bêdzie roz-
powszechniany program telewizji edu-

kacyjnej, wyemituje swoje pierwsze
w³asne audycje.

Póki co, trwaj¹ czynnoœci maj¹ce na
celu szybkie uzyskanie stosownych po-
zwoleñ. Przygotowywane s¹ pomiesz-
czenia, instalowany jest sprzêt, przy-
gotowywany zespó³ prezenterów, re-
porterów i operatorów. Dopracowywa-
ne s¹ równie¿ szczegó³y programowe.
Mo¿emy zdradziæ, ¿e program bêdzie
mia³ charakter zdecydowanie rozryw-
kowy, bêdzie zawiera³ tak¿e du¿o pro-
gramów o charakterze edukacyjnym,
kulturalnym czy czysto informacyj-
nym. Nie zabraknie równie¿ informacji
planszowych dot. najwa¿niejszych wy-
darzeñ z ¿ycia Uczelni oraz miasteczka
akademickiego. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e
ju¿ od d³u¿szego czasu telewizja reje-
struje wszystkie wa¿niejsze wydarze-
nia i sporo gotowego materia³u czeka
ju¿ tylko na emisjê. Z ciekawostek war-
to nadmieniæ, ¿e ATC jako jedyna tele-
wizja ma zarejestrowan¹ w ca³oœci Galê
Boksu Zawodowego, jaka siê odby³a
w rzeszowskiej hali widowiskowo-
-sportowej na Podpromiu.

Statystycznie ujmuj¹c dzia³alnoœæ
ARC, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w 2002 r. ra-
dio wyemitowa³o 6.570 godzin progra-
mu, z czego 96% stanowi³a produkcja
krajowa, a 80% produkcja w³asna.

Aktualnie w ARC dzia³a 47 osób,
z których wiêkszoœæ pracuje spo³ecz-
nie.

W ca³ym roku dla studentów Polite-
chniki Rzeszowskiej prowadzono stu-
denckie praktyki dydaktyczno-za-
wodowe. Praktyki te realizowano
w dwóch zakresach: w zakresie techni-
cznej obs³ugi urz¹dzeñ radiowych,
monta¿u materia³ów dŸwiêkowych,
praktycznego wykorzystania urz¹dzeñ
produkcyjnych i emisyjnych, realizacji
programów radiowych oraz w zakresie
wykonywania poszczególnych czynno-
œci dziennikarskich, tj. przygotowywa-
nia serwisów informacyjnych, po-

Podsumowanie roku

AKADEMICKIE RADIO i TELEWIZJA CENTRUM
Politechniki Rzeszowskiej
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zyskiwania i monta¿u materia³ów re-
porterskich, prowadzenia bloków pro-
gramowych, prowadzenia programów
autorskich itp.

Dziêki kontynuacji wspó³pracy na
rynku prasowym ARC by³o widoczne
we wszystkich gazetach lokalnych i re-
gionalnych, a tak¿e w ogólnopolskich,
w tym w wielu pismach i katalogach
bran¿owych.

W wyniku obejmowania patronatu
medialnego nad wieloma imprezami
kulturalno-rozrywkowymi logo ARC
i logo Politechniki Rzeszowskiej czêsto
by³o obecne na ró¿nego rodzaju plaka-
tach, ulotkach czy folderach reklamo-
wych. Braliœmy udzia³ w wielu konfe-
rencjach, spotkaniach panelowych, im-
prezach targowych, artystycznych czy
festiwalach.

W trakcie ca³ego 2002 r. zarówno na
antenie naszej rozg³oœni, jak i w trakcie
ró¿nego rodzaju imprez prezentowana
i promowana by³a Politechnika Rzeszo-
wska. Prezentowana by³a zarówno
bie¿¹ca dzia³alnoœæ Uczelni, jak i wa¿-
niejsze osi¹gniêcia poszczególnych
wydzia³ów, pracowników naukowych
i dydaktycznych, wyró¿niaj¹cych siê
studentów, organizacji dzia³aj¹cych na
Uczelni, w tym samorz¹du studenc-
kiego.

W ramach promocji Politechniki
Rzeszowskiej przeprowadzono spe-
cjaln¹ akcjê antenow¹ dotycz¹c¹ nabo-
ru na wszystkie kierunki kszta³cenia.

Emitowane by³y równie¿ og³oszenia
komercyjne na potrzeby Politechniki,
jak np. oferty przetargowe, a tak¿e re-
klamy (m.in. SPNJO, Klub Plus, Sa-
morz¹d Studentów).

Wzorowo uk³ada³a siê wspó³praca
z Samorz¹dem Studentów Politechniki

Rzeszowskiej. W ramach podjêtej
wspó³pracy Samorz¹d dysponowa³ od-
powiednim czasem antenowym. Móg³
prezentowaæ swoje dokonania oraz
przedstawiaæ najbli¿sze zamierzenia.
Promowana by³a równie¿ tzw. specjal-
na dzia³alnoœæ Samorz¹du, np. akcja
Pokój dla ¿aka, Targi Edukacyjne czy
Juwenalia.

Na naszej antenie nie zabrak³o rów-
nie¿ miejsca dla imprez organizowa-
nych przez Klub Studencki Plus, który
dzia³a pod oficjalnym patronatem me-
dialnym ARC.

Dziêki œcis³ej wspó³pracy z Rejono-
wym Urzêdem Pracy i dobrym konta-
ktom z firmami naszego regionu
w wyniku emisji programu Gie³da Pra-
cy wielu naszych s³uchaczy (w tym stu-
dentów) mog³o znaleŸæ zatrudnienie.

Kontynuowana by³a wspó³praca
z innymi instytucjami i firmami, dziêki
czemu czêœæ z nich dzia³a pod patrona-
tem radiowym naszej rozg³oœni. Rów-
nie¿ dziêki wspó³pracy z firmami
fonograficznymi ARC bezp³atnie pozy-
ska³o szereg materia³ów do oprawy
programu radiowego, w tym p³yty CD
wykonawców polskich i zagranicz-
nych.

Na szczególne podkreœlenie za-
s³uguje fakt, ¿e od kilku lat ARC jest
najtaniej funkcjonuj¹cym radiem
w Polsce. Pomimo skromnych œrodków
finansowych emitujemy atrakcyjny

Monika Olbrycht i Marlena Walas w trakcie audycji “Stacja kosmiczna Solaris”.
Fot. Archiwum ARC

Ewa Szpunar - autorka niedzielnego bloku “Coœ dla Ciebie” i pi¹tkowego magazy-
nu publicystycznego “Miêdzy nami mówi¹c”.

Fot. Archiwium ARC
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program, którego profil i format uzy-
ska³ bardzo pozytywne opinie Departa-
mentu Programowego KRRiT.

Równie¿ wszelkie wymagania pra-
wne i koncesyjne s¹ realizowane przez
ARC bez zastrze¿eñ, o czym œwiadcz¹
liczne kontrole przeprowadzone w ci¹-
gu ostatnich lat, w tym dwie szcze-
gó³owe w 2002 r.

W swoim biuletynie informacyjnym
(grudzieñ 2002 r.) KRRiT stwierdzi³a,
¿e spoœród 159 stacji radiowych podda-
nych kontroli tylko w stosunku do
35 rozg³oœni nie wniesiono ¿adnych
uwag ani zastrze¿eñ. Wœród stacji wy-
ró¿nionych znalaz³a siê równie¿ nasza
rozg³oœnia.

Wiele instytucji o charakterze
rz¹dowym, pozarz¹dowym czy kultu-
ralno-oœwiatowym bardzo wysoko oce-
ni³o dzia³alnoœæ radia zarówno
w aspekcie programowym, jak i w za-
kresie organizacji ró¿nego rodzaju
akcji oraz imprez.

Mamy nadziejê, ¿e wszystkie zada-
nia strategiczne, jakie stawiamy przed
sob¹ w 2003 r., uda nam siê zrealizo-
waæ w ca³oœci. Liczymy, ¿e planowane
na marzec i czerwiec kolejne korekty
programu radiowego pozwol¹ nam
przekonaæ do siebie jeszcze wiêksz¹ li-
czbê s³uchaczy i reklamodawców.

Swoje dzia³ania ukierunkowujemy
tak, aby staæ siê mocn¹ kart¹ w rêkach
uczelni, w której istniejemy i dzia³amy.

Przecie¿ nie wolno zapomnieæ, ¿e
ARC by³o pierwsz¹ niezale¿n¹ roz-
g³oœni¹ radiow¹ w Polsce p³d.-wsch.,
a telewizja bêdzie drug¹ tego rodzaju
telewizj¹ w Polsce. Przy pe³nej realiza-
cji naszych planów Politechnika Rze-
szowska - obok licznych swoich atutów
- bêdzie mia³a jeszcze jeden niezmier-
nie istotny - stanie siê jedyn¹ w Polsce
wy¿sz¹ uczelni¹, która bêdzie w³aœci-
cielem radia regionalnego, telewizji
i gazety.

Andrzej Blahaczek

Studio emisyjne ARC po modernizacji.
W roli testuj¹cego Andrzej Blahaczek.

Fot. Archiwium ARC

Mówi siê, i¿ telewizja to czwarta
w³adza. Trudno siê z tym nie zgodziæ,
bo postacie i idee prezentowane w fil-
mach, programach publicystycznych
i reklamach mocno oddzia³uj¹ na nasz
styl ¿ycia. Z moich dotychczasowych
obserwacji wynika, ¿e chêtnie wyko-
rzystywanym w reklamach "obiektem
manipulowanym" s¹ kobiety. Zasad-
nicz¹ rolê w prezentowanych spotach
reklamowych odgrywaj¹ dwie przeciw-

stawne grupy stereotypów: kobieta tra-
dycyjna i kobieta nowoczesna.

Poszukuj¹c odpowiedzi na pytanie,
dlaczego tak jest, natknê³am siê na ró¿-
ne opinie specjalistów. Stwierdzaj¹ oni,
¿e sytuacja ta wynika z podzia³ów, jakie
kszta³tuj¹ siê w polskim spo³eczeñ-
stwie. Z jednej strony utrzymuje siê tra-
dycyjny obraz rodziny: m¹¿ i ¿ona
z dwójk¹ dzieci; mê¿czyzna, jako
g³owa rodziny, zapewnia jej utrzyma-

nie, kobieta zaœ przede wszystkim
utrzymuje dom (rzadko pracuje). Z dru-
giej strony mamy do czynienia z rze-
czywistoœci¹, która znacznie odbiega
od tradycyjnego wyobra¿enia i jest efe-
ktem transformacji spo³ecznych.

Najbardziej popularnym obrazem
kobiety w mediach jest gospodyni do-
mowa: ¿ona i matka okreœlana jako
"kura domowa". Ma zwykle oko³o trzy-
dziestu lat i nigdy nie jest przesadnie

¯yjemy w czasach, w których na naszych oczach na gorsze zmieniaj¹ siê obyczaje, przyzwyczajenia, stereotypy. Emitowane
przez telewizjê programy s¹ przerywane wbrew naszej woli ca³¹ gam¹ nierzadko idiotycznych reklam. Og³upiaj¹ w ten sposób
niema³¹ czêœæ gatunku ludzkiego. Sprzê¿enie biznesu z mediami i polityk¹ jest ju¿ g³êbok¹ patologi¹ w skali miêdzynarodowej.
To szkodliwe spo³ecznie zjawisko kszta³tuje w pewien sposób osobowoœæ naszych dzieci i wypacza ich widzenie œwiata. Nas te¿
nie omija.

O tym, co "potrafi" reklama, dyskutowano na zorganizowanym pod kierunkiem mgr. Marcina Gêbarowskiego (Katedra Marke-
tingu WZiM) niezwykle interesuj¹cym seminarium pt. "Studenci przysz³ym studentom", o czym piszemy na str. 21. Warto dodaæ,
¿e idea przypadaj¹cego 8 marca Miêdzynarodowego Dnia Kobiet (uznawanego czêsto za relikt przesz³oœci, ale wci¹¿ aktualnego)
¿adn¹ ju¿ miar¹ nie przystaje do obrazu infantylnej kobiety z telewizyjnej reklamy.

Warto te¿ opublikowaæ, co myœl¹ na ów temat studenci WZiM. Wnioski pozostawiamy naszym Szanownym Czytelnikom.

Od Redakcji:

Kobieta w reklamie - kim jest?
"Dziêki reklamie sprzedawany jest kobietom nie tylko towar,

lecz tak¿e pewien sposób ¿ycia".

Joanna Bator
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wymalowana. Makija¿ ma sugerowaæ
tylko, ¿e jest zadbana. Reprezentuje typ
mi³ej, ciep³ej kobiety; karmicielki
i opiekunki - stra¿niczki domowego og-
niska. Dominuj¹c¹ sfer¹ jej ¿ycia jest
dom. Aby dogodziæ rodzinie, smaruje
kromki chleba margaryn¹, piecze cia-
sta, gotuje zupy instant i tzw. gotowe
makarony, przyrz¹dza pyszne budynie.
Kobieta wystêpuj¹ca w takich rekla-
mach równie¿ dziwi siê, ¿e proszek do
prania pierze, ¿e wybielacz plam wy-
biela i usuwa plamy, odkurzacz odku-
rza, a œrodek do czyszczenia muszli
klozetowej czyœci muszle klozetowe
i "zabija wszelkie zarazki".

Analizuj¹c reklamy prezentowane
w œrodkach masowego przekazu, mo¿-
na zaobserwowaæ jeszcze jedno przy-
kre zjawisko. Wprawdzie gospodyni
domowa czyta wydawane specjalnie
dla niej czasopisma, ale fascynuje siê
jedynie plotkami. Istotne jest: kto, z kim
siê rozwiód³, co przewiduje horoskop
i jak (w ci¹gu tygodnia) straciæ 10 kg
wagi swojego cia³a. Porady zaczerpniê-
te z gazet wykorzystuje, aby porówny-
waæ siê z s¹siadkami, które powinny jej
zazdroœciæ wszystkiego.

Opisane zjawiska s¹ niekorzystne.
Wiadomo przecie¿, ¿e ról spo³ecznych
uczymy siê od najm³odszych lat. Nic
wiêc dziwnego, i¿ stereotypowe zacho-
wania s¹ powielane przez dzieci. Zgod-
nie z owym niezmiennym rytua³em:
mê¿czyŸni (ojciec z synem) razem siê
bawi¹, brudz¹ i nie wchodz¹ do kuchni,
gdzie ci¹gle pracuj¹ babcia, mama, cór-
ka; które s¹ tak zajête dziwieniem siê,
¿e nie maj¹ czasu - ani wiedzy - aby
wp³ywaæ na rozwój intelektualny swo-
ich pociech. Ich rola ogranicza siê do
karmienia i zaopatrywania rodziny
w czyste ubrania. W tak wykreowanym
œwiecie tylko sterylna ³azienka i kuch-
nia mog¹ zaœwiadczyæ, ¿e kobieta
w³aœciwie wype³nia spo³ecznie aprobo-
wan¹ funkcjê matki, ¿ony i gospodyni.

Wyniki przeprowadzonych badañ
potwierdzaj¹, ¿e: ogl¹danie kobiet
przedstawionych jako "kura domowa"
powoduje u pañ spadek motywacji do
osi¹gniêæ. Staj¹ siê one mniej sk³onne
do stawiania sobie ambitnych celów ¿y-
ciowych, znika w nich wiara, ¿e mog¹
osi¹gaæ sukcesy w ¿yciu zawodowym

i zmniejsza siê ich uporczywoœæ
w pokonywaniu trudnoœci. Tego typu
reklamy mog¹ powodowaæ równie¿ u
kobiet wzrost niepewnoœci i nie-
œmia³oœci oraz spadek samooceny.

Na szczêœcie wœród kobiet rodzi siê
œwiadomoœæ, ¿e nie odpowiadaj¹ im
role spo³eczne, które od lat stereotypo-
wo, nie uwzglêdniaj¹c zmieniaj¹cej siê
rzeczywistoœci, przypisuj¹ im mê¿czy-
Ÿni. ¯ycie ¿on i matek nie musi siê za-
mykaæ w roli s³u¿¹cej, kucharki lub po
prostu broszki dla mê¿czyzny.

W reklamach kosmetyków prezen-
towany jest zupe³nie odmienny obraz
kobiety. Nie jest to ani kap³anka domo-
wego ogniska, ani feministka. Mo¿na j¹
okreœliæ mianem cudownego zjawiska,
nimfy b³¹dz¹cej po tajemniczych prze-
strzeniach. Ubrana najczêœciej w po-
wiewn¹ sukienkê w pastelowych ko-
lorach, roztacza wokó³ siebie atmosferê
³agodnoœci. Przebywa w reklamowym
raju, otoczona symbolami luksusu: per-
fumami, kremami, dezodorantami, któ-
re oczywiœcie s¹ do kupienia. Jej de-
likatnoœæ i bliski kontakt z natur¹ pod-
kreœla kapelusz, wst¹¿ka, bukiet kwia-
tów. Kobieta - nimfa, na twarzy ma
"naturalny" makija¿. Jest œwiadoma
swojej urody i tego, jakie wra¿enie robi
na mê¿czyznach.

Ogl¹daj¹c niektóre reklamy, mo¿na
dojœæ do wniosku, ¿e ta krucha istota to
wró¿ka, która zostaje podpatrzona pod-
czas trwaj¹cego (ca³¹ dobê) rytua³u pie-
lêgnacji cia³a. Tego typu filmy re-
klamowe mówi¹ kobietom: musisz to
stosowaæ, bo to jedyny ratunek dla two-
jej skóry. Mamy wiêc do czynienia
z estetycznym przymusem wzglêdem
kobiety. Jednoczeœnie mêskie cia³o,
prezentowane w reklamach, nie jest tak
surowo oceniane jak kobiece. Nikt nie
skupia uwagi na zbêdnych kilogramach
i starzeniu siê skóry. Odnieœæ mo¿na
wra¿enie, ¿e kulturowo uwarunkowany
przymus bycia piêknym nie dotyczy
panów.

Prawie 90% pañ chce widzieæ rekla-
my pokazuj¹ce prawdziwe kobiety:
dojrza³e, z nadwag¹. Uporczywie igno-
ruje siê fakt, ¿e kobieta piêkna to nie tyl-
ko kobieta m³oda, i zobowi¹zuje
kobiety do wygl¹du, który ma niewiele
wspólnego z ich naturalnym piêknem,

zmieniaj¹cym siê w miarê up³ywu cza-
su. Starannie opracowany m³odzieñczy
i uwodzicielski wizerunek, jeœli jest
umiejêtnie wykorzystany, niew¹tpliwie
przydaje siê kobietom w ich relacjach
z mê¿czyznami. Ale jaki wizerunek po-
winny prezentowaæ kobiety, by robiæ
pozytywne wra¿enie na innych kobie-
tach? Jak¹ "twarz" powinny "nosiæ"
w domu, gdzie s¹ obserwowane nie tyl-
ko przez córki i wnuczki, lecz tak¿e
przez matki czy teœciowe? Bardzo trud-
no znaleŸæ odpowiedŸ na te pytania,
ogl¹daj¹c polskie reklamy. Mo¿na jed-
nak zauwa¿yæ, ¿e œwiat mê¿czyzn jest
okrutny - bezwzglêdnie wy³¹cza poza
kategoriê piêknych te kobiety, u któ-
rych wyraŸnie widaæ ju¿ oznaki starze-
nia siê. Na szczêœcie w œwiecie kobiet
szansê, by zas³u¿yæ na najwy¿sze uzna-
nie za wygl¹d u drugiej kobiety, ma siê
praktycznie do koñca ¿ycia.

Ze wzglêdu na to, ¿e liczni mê¿czyŸ-
ni chc¹ potwierdziæ lub udowodniæ
swoj¹ "mêskoœæ", panie w reklamie s¹
traktowane przedmiotowo. Kobieta po-
jawia siê po to, by znikn¹æ, przegraæ ry-
walizacjê z nowym batonem, napojem
czy piwem w³aœnie testowanym przez
prawdziwego mê¿czyznê. W rekla-
mach skierowanych do mê¿czyzn ko-
biety s¹ przedstawiane jako istoty
nienasycone seksualnie, myœl¹ce "tylko
o jednym", operuj¹ce okreœlonym,
w¹skim systemem skojarzeñ. Bardzo
wyraŸnie jest to ukazane w reklamie
jednego z napojów, w której m³odzie-
niec nios¹cy karton coli jest postrzega-
ny jako obiekt seksualnego po¿¹dania.
Dyskretna aluzja w reklamie samocho-
du o znanej marce - "wymiar ma zna-
czenie" - mo¿e równie¿ œwiadczyæ
o takim podejœciu. Motyw erotyczny
jest tak¿e doœæ powszechnie wykorzy-
stywany w promowaniu lodów. Kobie-
ta, która je zjada - nie wiadomo dla-
czego - jest przedstawiana w stanie naj-
wy¿szego uniesienia.

Paniom prawie nigdy nie powierza
siê roli specjalistki w swoim zawodzie;
owszem, w reklamie pasty do zêbów
pojawia siê nauczycielka - niestety,
podczas lekcji rozprawia o swoich
¿ó³tych zêbach. Czasami lekarki lub
stewardessy reklamuj¹ cukierki. Ko-
biety jako profesjonalistki pojawiaj¹ siê
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w sposób przewrotny. W telewizji mo-
gliœmy zaobserwowaæ taki obraz: oto
jedna z dwóch wystêpuj¹cych dziew-
czyn musi byæ a¿ lekarzem dermatolo-
giem, ¿eby poj¹æ, o co chodzi w nowej
formule kosmetyku, i wyt³umaczyæ to
siostrze, która nie ukoñczy³a medycyny
i nic nie jest w stanie zrozumieæ.

Mimo ¿e weszliœmy w XXI wiek,
stereotypy dotycz¹ce kobiet wywieœæ
mo¿na z g³êbokiego œredniowiecza -
najwa¿niejsze, by potrafi³y œwietnie
gotowaæ i by³y bezwzglêdnie pod-
porz¹dkowane swoim mê¿om. S¹dzê
jednak, ¿e taki stan rzeczy w najbli¿-
szym czasie siê zmieni. Swoist¹ moty-
wacj¹ do zmian niech bêd¹ s³owa

dyrektora artystycznego jednej z sie-
ciowych agencji reklamowych Kiki
Kendrick, która zauwa¿a, ¿e: "Kobiety
staj¹ siê coraz silniejsze spo³ecznie, po-
litycznie i finansowo, i reklama powin-
na to uwzglêdniaæ. Jeœli we w³aœciwy
sposób sportretujesz kobiety, one ciê za
to pokochaj¹..."

Marzena Hajduk

Takie w³aœnie (jak zamieszczone w tytule) serce otrzyma³
JM Rektor od dzieci ze Szko³y Podstawowej im. Szybowników
Polskich w Bezmiechowej. Kolejny bowiem raz dzieci tej szko³y
obdarowane zosta³y przez Politechnikê gwiazdkowym prezen-
tem w postaci wype³nionych s³odyczami reklamówek.

Warto przypomnieæ, ¿e to w³aœnie z inicjatywy Rektora prof.
T. Markowskiego Uczelnia od kilku lat pamiêta o uczniach tej
szko³y, a oni nie zapominaj¹ piêknie za tê pamiêæ podziêkowaæ.

Marta Olejnik

S E RCE

ZA

S E RCE

Leopold Staff

W niedzielnym s³oñcu poranka
Drogi s¹ cichsze i pustsze.
Œwiat zda siê we œnie widziany,
Jakby odbity by³ w lustrze.

Urokiem œwiêtej godziny
Ziemia siê w zjawê przemienia
I b³êkit boski przepaja
Czarowna nicoœæ marzenia.

Na ³¹ki, pola, na gaje,
Na chaty z sady niskiemi
Sp³ywa anielska pogoda
I pokój ludziom na ziemi.

Czy mi siê zdaje, ¿e widzê
Stoj¹c na wzgórza wierzcho³ku,
¯e z palm¹ w rêce ktoœ w dali
Jedzie na ma³ym osio³ku?

Weso³ego Alleluja!Weso³ego Alleluja!

Ranek niedzielny
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Podrêczniki i skrypty

� Jan Adamczyk: Marketing i zarz¹dzanie w agrobizne-
sie

� Jan Bieniasz, Bogus³aw Januszewski, Maciej Piekar-
ski: Rysunek techniczny w budownictwie

�Bogus³aw Januszewski: Geometria wykreœlna. Teorety-
czne podstawy rysunku technicznego. Wyd. III

�Andrzej Jarominiak: Mosty podwieszone
� Jan Jaworski: Planowanie w przedsiêbiorstwie
� Jacek Je¿owski: Wprowadzenie do projektowania syste-

mów technologii chemicznej. Czêœæ I. Teoria
�Alina Je¿owska, Jacek Je¿owski: Wprowadzenie do

projektowania systemów technologii chemicznej. Czêœæ
II. Przyk³ady

� Jan Kalembkiewicz (red.): Chemia ogólna nieorganicz-
na. Laboratorium. Czêœæ I i II. Wyd. IV

� Stanis³aw Kmieæ (red.): Podstawy kszta³cenia zawodo-
wego w nowym systemie edukacji

�Maria Kopacz: Chemia analityczna. Podstawy teorety-
czne analizy iloœciowej. Wyd. II

�Maria Leœniak (red.): Fizyka. Laboratorium. Wyd. II
� Jerzy £unarski (red.): Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem

pracy. Seria: System zarz¹dzania œrodowiskiem i bezpie-
czeñstwem pracy

� Jerzy £unarski (red.): Zarz¹dzanie œrodowiskiem. Seria:
System zarz¹dzania œrodowiskiem i bezpieczeñstwem
pracy

�Robert Smusz, Joanna Wilk, Franciszek Wolañczyk:
Termodynamika. Repetytorium

� Jan Sieniawski (red.): Metaloznawstwo i podstawy obró-
bki cieplnej. Laboratorium

�Roman Sikora, Krystyna Ch³êdowska: Problemy fizy-
ki z rozwi¹zaniami. Czêœæ 2

� Feliks Stachowicz: Przeróbka plastyczna. Laboratorium.
Wyd. III

� Jan Stankiewicz, Katarzyna Wilczek: Algebra z geo-
metri¹. Teoria, przyk³ady, zadania

� Jan Stankiewicz, Katarzyna Wilczek: Rachunek ró¿ni-
czkowy i ca³kowy funkcji jednej zmiennej. Teoria,
przyk³ady, zadania

�Zbigniew Œwider (red.): Sterowniki mikroprocesorowe.
Wyd. II

� Stanis³aw Wo³ek (red.): Informatyka w ekonomii
� Stanis³aw Wo³ek: Wstêp do informatyki

Monografie

� Jan Gruszecki (red.): Bezpilotowe aparaty lataj¹ce. Sy-
stemy sterowania i nawigacji

�Aleksandra Prokopska: Morfologia dzie³a architektoni-
cznego. Analiza morfologiczna wybranych morfologicz-
nych uk³adów œrodowisk naturalnego i architektoniczne-
go

�Adam Reichhart: Kszta³towanie geometryczne i kon-
strukcyjne pow³ok z blach fa³dowych

Materia³y pomocnicze

�Tomasz Binkowski, Kazimierz Buczek i in.: Podstawy
energoelektroniki. Laboratorium. Wyd. II

�Roman Dmytryszyn, Grzegorz Dra³us: Matematyka
dyskretna. Algorytmy, æwiczenia, projekt

� Stanis³aw Kmieæ (red.): Ku nowej szkole
�Barbara Kopeæ: Podstawy elektroenergetyki
� Irena Kuzora (red.): Sygna³y i uk³ady. Zbiór zadañ.

Wyd. III
� Jerzy Ledziñski: Mechanika budowli. Cz. 2. Statyka prê-

towych uk³adów statycznie niewyznaczalnych. Wyd. II
� Jerzy Ledziñski: Mechanika ogólna. Statyka. Wyd. II
�Lech Licho³ai, Przemys³aw Mi¹sik: Budownictwo

ogólne. Projektowanie konstrukcyjne domów jednoro-
dzinnych

�Adam W. Stadler: Systemy akwizycji i przesy³ania da-
nych

� Franciszek Wolañczyk: Wymiana ciep³a. Przyk³ady
i zadania

� Stanis³aw Wo³ek: Programowanie komputerów, cz. I
� Stanis³aw Wo³ek: Programowanie komputerów, cz. II

Materia³y konferencyjne

�Analiza i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapi-
ta³owego. Red. M. Król

�Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne COE 2002.
VII Konferencja Naukowa, Tom 1-2

� Flawonoidy i ich zastosowanie. IV Konferencja
�Globalizacja i regionalizacja gospodarki. Red. J. Adam-

czyk
�Mechanics 2002. Proceedings of the International Scien-

tific Conference. Red. M. Korzyñski
�Mechanika w medycynie. Zbiór prac seminarium nauko-

wego. Red. M. Korzyñski i J. Cwanek

przez Oficynê Wydawnicz¹ Politechniki Rzeszowskiej w 2002 r.

WYDAWNICTWA OPUBLIKOWANEWYDAWNICTWA OPUBLIKOWANE
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�Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów
samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych.
Zarz¹dzanie i marketing w motoryzacji. SAKON'02. Mat.
XIII Konferencji Miêdzynarodowej. Red. K. Lejda

� Przedsiêbiorstwo u progu XXI wieku. Mat. III Ogólnopo-
lskiej Konferencji Naukowej

� 1 Systemy Informacyjne w Chemii. Red. B. Dêbska
i G. Fic

Zeszyty naukowe

�Budownictwo i In¿ynieria Œrodowiska z. 34. XVII Konfe-
rencja Katedr i Zak³adów Geodezji na Wydzia³ach Niege-
odezyjnych. Cz. 1 i 2

�Chemia z. 18. Red. R. Petrus
� Ekonomia i Nauki Humanistyczne z. 10. Red. K.

Stok³osa
� Elektrotechnika z. 22. Mat. IX Miêdzynarodowego Semi-

narium Metrologów
� Elektrotechnika z. 23. Red. K. Buczek
� Elektrotechnika z. 24. Mat. X Miêdzynarodowego Semi-

narium Metrologów
�Matematyka z. 26. Red. J. Stankiewicz
�Mechanika z. 59. Mat. III Miêdzynarodowej Konferencji

Naukowo-Technicznej MTK 2002

�Mechanika z. 60. Zbiór prac XI Miêdzynarodowego Sym-
pozjum Dynamiki Konstrukcji

� Prace Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku
akademickim 2000/2001

Inne

� Profesor Kazimierz Emil Oczoœ Doktor Honoris Causa
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego £ukasiewicza

� Informator dla kandydatów na studia w roku akademic-
kim 2002/2003

� Politechnika Rzeszowska im. Ignacego £ukasiewicza. In-
formator

�Rzeszow University of Technology. A guidebook
�Katedra Awioniki i Sterowania WBMiL. Plan i programy

studiów dla specjalnoœci awionika zgodnie z JAR 66
kat. C. Red. J. Gruszecki

�WBMiL. Plany i programy studiów dla kierunku Mecha-
nika i budowa maszyn, specjalnoœæ Lotnictwo

�WCh. Plany i programy studiów. Kierunek studiów Tech-
nologia chemiczna. Informator

�WEiI. XII Zjazd Dziekanów Wydzia³ów Elektrycznych,
Elektroniki i Informatyki. Materia³y

�WEiI. Informator na studia w roku akademickim
2002/2003. XII Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wy-
dzia³ów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki

Genowefa Spólnik

Podkarpacki
komendant po-
licji podpisa³
umowê z rekto-

rem Politechniki Rzeszowskiej o wspó³-
pracy w zwalczaniu narkotyków na tere-
nie uczelni. To ju¿ kolejna umowa miê-
dzy uczelni¹ a policj¹ - poinformowa³a
GW 11 grudnia 2002 r.

Informacje na ten temat opublikowa³y ta-
k¿e "nowiny", Super Nowoœci i Dziennik
Polski.

* * *
¯ak TV to tytu³ artyku³u, który ukaza³ siê

w GW 19 grudnia 2002 r. Czytamy w nim:
w styczniu ruszy w Rzeszowie telewizja
studencka. (...) Program telewizji stu-
denckiej zdominuj¹ tematy z ¿ycia mia-
steczka i uczelni. Bêdzie tak¿e wiele au-
dycji edukacyjnych (w ich tworzeniu
bêd¹ braæ udzia³ pracownicy naukowi
Politechniki), ale tak¿e rozrywki. Rze-
szowska telewizja tworzona przez studen-
tów to dopiero drugie takie przedsiêwziêcie
w Polsce.

* * *

Prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk - Kiero-
wnik Katedry Marketingu na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu PRz - zosta³ mia-
nowany przez Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu na stanowisko profesora zwy-
czajnego - informacjê tak¹ zamieœci³a GW
w dniu 22 stycznia 2003 r. a tak¿e: Dziennik
Polski, Super Nowoœci i "nowiny".

* * *
18 lutego br. w GW ukaza³ siê artyku³ pt.

Beniaminek wœród akademików, w którym
czytamy: w trzydzieœci lat po oddaniu do
u¿ytku ostatniego akademika Politechni-
ki Rzeszowskiej powstaje nowy (...).
W³adze uczelni chc¹, aby pierwsi lokato-
rzy zamieszkali w nim ju¿ w paŸdzierni-
ku tego roku. W sumie bêdzie mog³o tu
znaleŸæ mieszkanie blisko 300 studen-
tów. Do dyspozycji bêd¹ mieli dwu-
i trzyosobowe pokoje po³¹czone w seg-
menty z kuchniami i ³azienkami. Ka¿dy
z pokoi bêdzie mia³ telefon i dostêp do In-
ternetu - czytamy w GW.

Politechnika Rzeszowska wspólnie z Ga-
zet¹ Wyborcz¹ og³osi³y konkurs na nazwê

nowego akademika. Propozycje (na spe-
cjalnych kuponach konkursowych druko-
wanych w GW) nale¿y nadsy³aæ na adres
Gazety Wyborczej do 31 marca br.

W y d z i a ³
Budowy Ma-
szyn i Lotnic-
twa Politech-
niki Rzeszo-

wskiej w roku akad. 2003/2004 uruchomi
nowy, jedyny w Polsce kierunek studiów
- lotnictwo i kosmonautyka - czytamy
w SN 8 stycznia br. Studenci lotnictwa i ko-
smonautyki bêd¹ mieli do wyboru cztery
specjalnoœci: p³atowce, silniki lotnicze,
awionikê oraz pilota¿.

Informacjê na ten temat zamieœci³ tak¿e
Dziennik Polski i Gazeta Wyborcza.

* * *
Dwa nowe dwumiejscowe szybowce

PW-6 zakupi³a Politechnika Rzeszowska
dla studentów WBMiL - poinformowa³y
SN w dniu 5 lutego 2003 r. Nowe szybowce
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bêd¹ wykorzystywane zgodnie z progra-
mem szkolenia opracowanym w Oœrod-
ku Kszta³cenia Lotniczego. Czêœæ szkole-
nia bêdzie siê odbywa³a w Jasionce, czêœæ
na górskim szybowisku w Bezmiecho-
wej.

Informacja na ten temat ukaza³a siê tak¿e
w Dzienniku Polskim.

* * *
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹ Polite-

chniki Rzeszowskiej ju¿ po raz pi¹ty or-
ganizuje nabór na studia za granic¹, któ-
re bêd¹ siê odbywa³y w ramach progra-
mu Unii Europejskiej Socrates/Erasmus
- czytamy w SN 27 lutego 2003 r. Nabór bê-
dzie trwa³ od 3 marca do 2 kwietnia 2003 r.

13 stycz-
nia 2003 r .
w Dzienniku

Polskim ukaza³ siê artyku³ zatytu³owany
"Ryzyko na uczelni", w którym czytamy:
Samorz¹d Studentów Politechniki Rze-
szowskiej w czasie zorganizowanego
Dnia Marka Kotañskiego og³osi³ kon-
kurs "Zachowania ryzykowne na uczelni -
droga donik¹d". Prace nadsy³ane na kon-
kurs (...) maj¹ dotykaæ problemów ludzi
zniewolonych ró¿nego rodzaju uzale¿-
nieniami, m.in. narkotykami, alkoholiz-
mem, przestrzegaæ przed konsekwencja-
mi oraz promowaæ zdrowy styl ¿ycia.

Najlepsze prace zostan¹ nadane na ante-
nie akademickiego Radia Centrum oraz
wydrukowane w Dzienniku Polskim.

* * *
Na Wydziale Elektrotechniki i Informa-

tyki PRz od semestru letniego roku akad.
2002/2003 zostan¹ uruchomione nowe stu-
dia podyplomowe: na kierunku elektrotech-
nika z zakresu jakoœci energii elektrycznej,
na kierunku informatyka z zakresu techno-
logii internetowych - informacjê na ten te-
mat zamieœci³ Dziennik Polski w dniu
15 stycznia 2003 r.

Z a m ó w
ksi¹¿kê przez
Internet to tytu³
artyku³u, który

ukaza³ siê w Nowinach w dniu 30 stycznia
br. Czytamy w nim: pod adresem interne-
towym: https://katalog. prz.rzeszow.pl
ka¿dy mo¿e przejrzeæ katalog biblioteki
PRz. Studenci oraz pracownicy naukowi
Politechniki oraz Uniwersytetu Rzeszo-
wskiego maj¹ prawo zarezerwowaæ i za-
mówiæ wybran¹ pozycjê. (...) Po zamó-
wion¹ ksi¹¿kê nale¿y zg³osiæ siê w wypo-
¿yczalni Politechniki przy ul. Marii Cu-
rie-Sk³odowskiej 8/2, I piêtro, pokój 103.

O mo¿liwoœci zamawiania ksi¹¿ek przez
Internet informowa³y tak¿e Super Nowo-
œci, Dziennik Polski i Gazeta Wyborcza.

* * *
Profesor Politechniki Rzeszowskiej

W³odzimierz Kalita uhonorowany zosta³
przez Uniwersytet Techniczny w Koszy-
cach tytu³em Doktora Honoris Causa -
poinformowa³y "nowiny" 30 stycznia br.

Informacje na ten temat ukaza³y siê tak¿e
w Super Nowoœciach, Dzienniku Polskim,
Gazecie Wyborczej.

* * *

Blisko 6 tys. osób odwiedzi³o w dniach
14-15 lutego 2003 r. Politechnikê Rze-
szowsk¹, gdzie odbywa³y siê V Targi
Edukacyjne. Ofertê przedstawi³o 15
uczelni publicznych i niepublicznych
z Podkarpacia i województw s¹siednich -
czytamy w "nowinach" 17 lutego 2003 r.
Celem Targów Edukacyjnych, po³¹czo-
nych z Dniami Otwartymi Uczelni, by³o
przedstawienie przez szko³y wy¿sze obo-
wi¹zuj¹cych na rok ak. 2003/2004 zasad
przyjêæ na I rok studiów, prowadzonych
kierunków i specjalnoœci, informacji o mo-
¿liwoœciach kszta³cenia w ró¿nych syste-
mach studiów, informacji o bazie socjalno-
bytowej.

Informacje na ten temat ukaza³y siê rów-
nie¿ w Dzienniku Polskim, Gazecie Wybo-
rczej i Super Nowoœciach.

Iwona Œlêzak-G³adzik

W dniach 14-15 lutego 2003 r. Sa-
morz¹d Studentów PRZ zorganizowa³
ju¿ po raz piaty Targi Edukacyjne
po³¹czone z Dniami Otwartymi PRz.
Impreza odby³a siê w Zespole Sal
Wyk³adowych PRz przy al. Powstañ-
ców Warszawy 10. Uroczystego rozpo-
czêcia targów dokona³ dr hab. in¿.
Andrzej Sobkowiak, prof. nadzw. PRz -
prorektor ds. ogólnych i wspó³pracy
z zagranic¹.

G³ównym celem targów by³o zgro-
madzenie w jednym miejscu wielu
uczelni wy¿szych, tak aby u³atwiæ tego-
rocznym maturzystom i zainteresowa-
nym studiami wybór odpowiedniej
uczelni.

Do udzia³u w tegorocznych targach
zosta³y zaproszone uczelnie publiczne
i niepubliczne z województwa podkar-
packiego oraz województw oœcien-

nych, jak równie¿ szko³y pomaturalne
i jêzykowe.

Z roku na rok zainteresowanie t¹ im-
prez¹ roœnie, zarówno ze strony wysta-
wiaj¹cych, jak i zwiedzaj¹cych. W tym
roku przyjecha³y do nas uczelnie, które
goœciliœmy w zesz³orocznych targach,
i nowe. W sumie by³o ok. 15 szkó³
z ca³ego Podkarpacia, a tak¿e AGH,
Akademia Rolnicza z Krakowa i Wy¿-
sza Szko³a In¿ynierii Dentystycznej

V Targi Edukacyjne Rzeszów 2003 r.-V Targi Edukacyjne Rzeszów 2003 r.-
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z Ustronia. Z rzeszowskich szkó³ wy¿-
szych goœciliœmy: Uniwersytet Rzeszo-
wski, Wy¿sz¹ Szko³ê Informatyki
i Zarz¹dzania, Wy¿sz¹ Szko³ê Za-
rz¹dzania, Policealn¹ Szko³ê Detekty-
wów i Pracowników Ochrony, Nauczy-
cielskie Kolegium Jêzyków Obcych
Promar-International, Niepubliczn¹
Szko³ê Biznesu, a tak¿e Wy¿sz¹ Szko³ê
Spo³eczno-Gospodarcz¹ w Tyczynie,
Wy¿sz¹ Szko³ê Administracji i Za-
rz¹dzania w Przemyœlu, Wy¿sz¹ Szko³ê
In¿ynieryjno-Ekonomiczn¹ w Ropczy-
cach i Wy¿sz¹ Szko³ê Ekonomiczn¹
w Stalowej Woli.

Na targach prezentowa³y siê tak¿e
wszystkie wydzia³y Politechniki Rze-
szowskiej.

Wszyscy wystawcy przygotowali
pe³ny zakres danych dotycz¹cych swo-
jej szko³y, zasad naboru, propozycje
uczelni w zakresie specjalnoœci, kierun-
ków, informacji o mo¿liwoœciach
kszta³cenia w ró¿nych systemach stu-
diów, informacje o bazie socjalno-by-
towej itp.

Jednak nie tylko z ulotek czy infor-
matorów mo¿na by³o uzyskaæ niezbêd-
ne informacje. Uczelnie przys³a³y na
targi swoich studentów, by oprócz su-
chych faktów i informacji mo¿na by³o
zasiêgn¹æ porady od studentów po-
szczególnych szkó³. Zdradzali oni cie-
kawe tajniki studiów na danej uczelni,
informacje na temat œrodowiska akade-
mickiego, ¿ycia studenckiego itp. My-

œlê, ¿e tego typu informacje pomog³y
niejednemu zwiedzaj¹cemu.

Jako Samorz¹d Studentów PRz je-
steœmy zadowoleni i dumni z pomyœl-
nego przebiegu tegorocznych, pi¹tych
ju¿ targów.

Mamy nadziejê, ¿e impreza ta po-
mog³a przysz³ym maturzystom w wy-
borze przysz³ej uczelni. Cieszymy siê,
¿e tegoroczne V Targi Edukacyjne zy-
ska³y takie zainteresowanie i mamy
nadziejê, ¿e organizowane w przy-
sz³oœci bêd¹ cieszyæ siê równie wysok¹
frekwencj¹ jak w tym roku.

Joanna Stabry³a

Powstanie w latach piêædziesi¹tych
XX w. Europejskiej Wspólnoty Gospo-
darczej zapocz¹tkowa³o dzisiejszy
kszta³t Unii Europejskiej. Motywy, któ-
re kierowa³y wtedy pañstwami podpi-
suj¹cymi porozumienia, nie mia³y
jednak wiele wspólnego z dzisiejszymi
ideami i celami przyœwiecaj¹cymi ko-
-lejnym g³oszonym has³om o integracji
i wspólnocie. Koncentrowa³y siê one
bardziej na polityce ni¿ gospodarce, na
co wskazywa³aby sama nazwa "Wspól-
noty gospodarczej". Dopiero Traktat
z Maastricht po³o¿y³ akcent tak¿e na
kulturowy aspekt integracji, zak³a-
daj¹c, ¿e wspólnota narodów, która po-
wstanie, powinna byæ nie tylko wspól-
not¹ w sensie ekonomicznym, gospo-
darczym, prawnym czy finansowym,
ale tak¿e kulturowym. Po kilkudziesiê-
ciu latach funkcjonowania Unii okazuje
siê jednak, ¿e uda³o siê zlikwidowaæ
granice miêdzy pañstwami, wprowa-
dziæ jednolity system prawny, od nieda-
wna w wielu krajach funkcjonuje jedna
wspólna waluta, handel i wymiana si³y
roboczej wci¹¿ siê rozwija, natomiast
nawet jeœli w jêzyku powszechnym ist-

nieje pojêcie kultury europejskiej, to
tak naprawdê ¿adne z pañstw nie po-
czuwa siê do utraty w³asnej indywidu-
-alnoœci i ró¿norodnoœci.

Kultura nie jest takim samym czyn-
nikiem jak przepisy czy wskaŸniki eko-
nomiczne, które mo¿na sprowadziæ do
okreœlonego poziomu, okreœliæ zasady
zmian czy procedury dostosowawcze
i wyznaczyæ datê wejœcia w ¿ycie ich
obowi¹zywania. Kszta³towanie pew-
nych zachowañ i obyczajów jest proce-
sem d³ugotrwa³ym i uzale¿nionym od
wielu zjawisk oraz wydarzeñ historycz-
nych. Integracja na poziomie kultury
dotyczy bardziej aspektów emocjonal-
nych ni¿ ekonomiczno-politycznych,
a wiêc faktu psychologicznego, a nie ta-
kiego, który mo¿na przedstawiæ w for-
mie materialnej. Czy jednak taka in-
tegracja jest w ogóle mo¿liwa? Obser-
wuj¹c dyskusje tocz¹ce siê wokó³ po-
wstaj¹cej konstytucji Wspólnoty, która
wywo³uje coraz to nowsze spory, mo¿-
na w to w¹tpiæ. Ka¿dy z krajów chcia³-
by, aby uwzglêdniono jego odrêbnoœæ
i tradycjê, ¿eby w tym dokumencie,
który powinien mieæ wiêksze znaczenie

ni¿ podpisany w 1957 r. Traktat Rzym-
ski, nie by³o niczego, co jest sprzeczne
z obowi¹zuj¹cymi w krajach cz³onko-
wskich regu³ami i zasadami. Wypraco-
wanie porozumienia wi¹¿e siê z kom-
promisem i rezygnacj¹ z wielu egoisty-
cznych wymagañ stawianych konwe-
ntowi konstytucyjnemu, specyfika
i ró¿norodnoœæ Piêtnastki nie wró¿y
jednak szybkiego sukcesu.

Czy Unia chce narzuciæ wszystkim
jednolity sposób myœlenia i postêpowa-
nia? Eurosceptycy bardzo czêsto po-
s³uguj¹ siê tego typu argumentami,
przedstawiaj¹c wizjê zniewolonego
pañstwa polskiego, które bêdzie mu-
sia³o siê podporz¹dkowaæ silniejszym
od siebie krajom. Mówi siê o zaniku na-
szej to¿samoœci narodowej, o przekre-
œleniu dziedzictwa historycznego,
o tym, ¿e religia i wiele wyp³ywaj¹cych
z niej zasad i wartoœci mo¿e byæ zagro-
¿onych. Kiedy jednak przyjrzymy siê
bli¿ej narodom, które ju¿ s¹ cz³onkami
Unii, zauwa¿ymy, ¿e w ich kulturze na-
rodowej wcale tak wiele siê nie zmie-
ni³o. Francuzi nadal pozostaj¹ narodem
przekonanym o swojej wyj¹tkowoœci

SUWERENNOŒÆ KULTUROWA
A INTEGRACJA EUROPEJSKA
SUWERENNOŒÆ KULTUROWA
A INTEGRACJA EUROPEJSKA
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i znaczeniu, zw³aszcza w œwiecie kultu-
ry, w którym Pary¿ pozostaje ich wizy-
tówk¹. Postrzegani wci¹¿ jako pañstwo
scentralizowane, znacznie czêœciej ni¿
inni dystansuj¹ siê od œwiata, a zw³asz-
cza od zalewaj¹cej Europê kultury ame-
rykañskiej. Broni¹ czystoœci swojego
jêzyka, znajduj¹c nawet swoje w³asne
okreœlenia na przyjête powszechnie na-
zwy, takie jak AIDS czy UFO. Jedno-
czeœnie to o nich najczêœciej mówi siê,
¿e s¹ niechêtni rozszerzeniu na wschód.

W przeciwieñstwie do Francji kra-
jem zró¿nicowanym pod wzglêdem za-
równo politycznym, gospodarczym,
jak i stylu ¿ycia s¹ Niemcy. Wynika to
byæ mo¿e z faktu, ¿e nie jest to
kraj zunifikowany, ale podzielo-
ny administracyjnie na landy.
Jednoczeœnie jest wiele takich
cech, które siê nasuwaj¹, gdy
myœlimy o Niemcach. Najczêst-
sze skojarzenia to profesjona-
lizm, fachowoœæ i punktualnoœæ.
Nie mo¿na te¿ zapominaæ o ist-
niej¹cych w podœwiadomoœci
stereotypach. Dotycz¹ one pra-
wie ka¿dego narodu, czêsto s¹
wynikiem odleg³ych wydarzeñ
historycznych i dawno powinny
straciæ znaczenie, jednak¿e bar-
dzo czêsto wp³ywaj¹ na ocenê
danego narodu, na sposób po-
strzegania go, a nawet na sposób
traktowania danego cz³owieka.
Stereotypy opieraj¹ siê przede
wszystkim na emocjach i uczuciach,
dlatego te¿ s¹ czêsto stosowan¹ broni¹
w argumentach przeciw Unii. Zw³asz-
cza w odniesieniu do Niemiec, które s¹
jednym z najbardziej popieraj¹cych
rozszerzenie krajów, ale wobec których
w naszym narodzie tkwi wrodzona nie-
chêæ i nieufnoœæ, i st¹d np. teorie o wy-
kupieniu polskiej ziemi oraz za-
gro¿eniu kolejnym rozbiorem trafiaj¹
u nas na podatny grunt.

Znacznie mniej skojarzeñ nasuwa
siê na temat trochê bardziej od nas od-
dalonych krajów, takich jak Hiszpania
czy W³ochy. Pierwszy z krajów jest
w³aœciwie zlepkiem kultur i narodów,
który zamiast upodabniaæ siê do in-
nych, wnosi swoj¹ ¿ywio³owoœæ, tem-
perament i zami³owanie do muzyki
oraz tañca do wspólnej Europy.

W³ochy natomiast s¹ krajem równie
¿ywio³owym i emocjonalnym co Hisz-
pania, ale W³osi przy tym wykazuj¹
wyj¹tkowe przywi¹zanie do tradycji
i wartoœci rodzinnych. Ich dystans do
wielu problemów i ogromne poczucie
humoru mog³yby przeszkadzaæ np. po-
wa¿nym i skrupulatnym Szwedom,
a przecie¿ nikt o te cechy nie próbuje
mieæ do nich ¿adnych pretensji.

Pokazane przyk³adowe cechy kilku
krajów, które s¹ cz³onkami Unii, po-
zwalaj¹ dostrzec, ¿e poszczególne kul-
tury nawet jeœli maj¹ ze sob¹ coœ
wspólnego, to jednoczeœnie mo¿emy
odnaleŸæ wiele cech odró¿niaj¹cych je

od siebie. Pomiêdzy kulturami istniej¹
dysonanse, które obejmuj¹ ró¿ne ele-
menty i sprawiaj¹, ¿e pewne narody lub
jednostki postrzegamy w taki, a nie
inny sposób. Kontrowersje pojawiaj¹
siê nie tylko miêdzy pañstwami kandy-
duj¹cymi, ale tak¿e tymi, które ju¿
tworz¹ Uniê, a obejmuj¹ choæby takie
obszary, jak ekonomia, przepisy praw-
ne, ekologia, a tak¿e sferê komunikacji,
czyli tego, w jakim stopniu potrafimy
siê pos³ugiwaæ jêzykami innych kra-
jów. Wszystko to pozwala s¹dziæ, ¿e
utworzenie zunifikowanej kultury, któ-
ra mog³aby byæ w przysz³oœci okreœlo-
na dorobkiem Unii Europejskiej, jest
prawie niemo¿liwe. Wprawdzie przy
obecnym zaawansowanym procesie
globalizacji, którego przejawem jest
tak¿e d¹¿enie do utworzenia zjedno-

czonej Europy, coraz wiêcej granic ule-
ga zatarciu i to zarówno granic fizycz-
nych, jak i tych tkwi¹cych w naszej
mentalnoœci. Historia czêsto schodzi na
dalszy plan, gdy podejmujemy decyzjê
dotycz¹c¹ wyboru kraju, który chcemy
odwiedziæ czy z którym bêdziemy
wspó³pracowaæ. D¹¿ymy do poznania
i zaakceptowania kultur coraz bardziej
odleg³ych i odmiennych od naszych,
nie oznacza to jednak, ¿e chcemy siê
z nimi uto¿samiaæ i uznawaæ za nasz¹
w³asn¹. Tworzenie nowych symboli
w postaci flag, sztandarów, hymnu czy
konstytucji nie oznacza lekcewa¿enia
czy odrzucenia symboliki poszczegól-

nych pañstw, a jedynie jest po-
szukiwaniem uniwersalnego
sposobu na wyra¿enie i pod-
kreœlenie tego, co wspólne miê-
dzy tak zró¿nicowanymi
krajami. Nie mo¿na tak¿e zapo-
minaæ, ¿e nowej kultury nie
tworzy siê z dnia na dzieñ, ona
bowiem powstaje i kszta³tuje
siê przez d³ugi czas, pod
wp³ywem wielu wydarzeñ i mi-
lionów ludzi, którzy tradycje,
wzorce, wartoœci i wszystkie
materialne efekty dzia³añ
cz³owieka przekazuj¹ sobie
z pokolenia na pokolenie,
tworz¹c w ten sposób coœ, co na-
zwiemy kultur¹ danego narodu.

W rzeczywistoœci Unia
szczyci siê tym, ¿e udaje siê jej

funkcjonowaæ pomimo tak wielu roz-
bie¿noœci istniej¹cych miêdzy pañ-
stwami. Ró¿norodnoœæ kultur jest
dodatkowym atutem, a gwarancj¹ su-
werennoœci jest m.in. artyku³ 128. tra-
ktatu z Maastricht, który podkreœla, ¿e
"Wspólnota przyczynia siê do roz-
kwitu kultur Pañstw Cz³onkowskich,
respektuj¹c ich narodow¹ i regio-
naln¹ ró¿norodnoœæ, jednoczeœnie
uwypuklaj¹c wspólne dziedzictwo
kulturowe". ¯aden z narodów nie d¹¿y
do upodobnienia siê do pozosta³ych,
zbyt cennym dobrem jest bowiem kul-
tura ka¿dego z narodów.

Joanna Wia¿ewicz

Autorka artyku³u jest cz³onkiem Stu-

denckiego Ko³a Naukowego eM@rketingu

na WZiM.
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Fot. M. Misiakiewicz

Otwarcie Targów Edukacyjnych 
przez prorektora Andrzeja Sobkowiaka.

vide str. 30

DNI OTWARTE POLITECHNIKI
Targi EdukacyjneTargi Edukacyjne



GazetaGazeta
PolitechnikiPolitechniki

SportSport
AkademickiAkademicki

Ruszajmy siê

XVIII BAL SPORTOWCA
w Politechnice Rzeszowskiej

Zespó³ redakcyjny:

Stanis³awa Duda
Marcin Gêbarowski

Cecylia Heneczkowska
Jadwiga Kaleta
Marta Olejnik

(redaktor naczelna)

Jolanta Plewako
Bronis³aw Œwider

Joanna Wilk

Adres Redakcji

Wydawca

Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego £ukasiewicza

35-959 Rzeszów
ul. W. Pola 2

£amanie i skanowanie zdjêæ

Oficyna Wydawnicza PRz

Druk
Drukarnia Oficyny Wydawniczej PRz

zam. 30/03

ISSN 1232-7832
  

Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i opracowywania artyku³ów

oraz zmiany ich tytu³ów.

Nak³ad: 650 egz.
Cena: 2 z³

Politechnika Rzeszowska
35-959 Rzeszów

ul. W. Pola 2, bud. A
pok. 105, tel. 854-12-60

Tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej

Sportowcy i dzia³acze KU AZS PRz ju¿ po raz osiemnasty spotkali siê w dniu 
15 lutego 2003 r. na tradycyjnym balu sportowca w sto³ówce studenckiej Politechniki 
Rzeszowskiej. 

G³ównym punktem programu by³o og³oszenie wyników plebiscytu na dziesiêciu 
najpopularniejszych sportowców Politechniki Rzeszowskiej w roku 2002. Zgodnie 
z przewidywaniami zdecydowane zwyciêstwo odniós³ cz³onek kadry olimpijskiej 
w jeŸdziectwie: student III roku Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu S³awomir Uchwat.

Nagrody ufundowane przez JM 
Rektora PRz ca³ej dziesi¹tce wrêczyli 
prorektorzy Politechniki - Leonard 
Ziemiañski i Jerzy Potencki. Drobne 
upominki i okolicznoœciowe puchary 
ufundowane przez uczelniany AZS 
wrêczy³ prezes KU AZS PRz kolega 
Grzegorz Sowa. W czêœci artystycznej 
wyst¹pi³a doskona³a grupa break-
dance "Time to betele". Królow¹ balu 
zosta³a wybrana studentka I roku 
Wydzia³u Socjologii URz Ewelina 
Kocój.

Oto dziesi¹tka:
1. S³awomir Uchwat (III ZD) - jeŸdziectwo
2. £ukasz Ka³amarz (V CD) - ¿eglarstwo
3. Robert Maj (IV BD) - pi³ka siatkowa
4. Marzena Maœlach (IV ZD) - pi³ka siatkowa
5. Witold Dziedzic (IV MDZ) - pi³ka no¿na
6. Dorota Stasicka (II PDF) - jeŸdziectwo
7. Monika Bry³a (II1ZD) - lekkoatletyka
8. Konrad Kubik (V ZD) - tenis sto³owy
9. Barbara Król (III ZD) - pi³ka siatkowa
10. Karolina Winiarz (III ZD) - koszykówka

Od lewej: prorektor L. Ziemiañski, M. Maœlach, W. Dziedzic, D. Stasicka, M. Bry³a, 
K. Kubik, B. Król, K. Winiarz, R. Maj, prorektor J. Potencki, ni¿ej G. Sowa, 
£. Ka³amarz, S. Uchwat.

Królowa Balu Ewelina Kocój

Grupa
 break-dance

 w akcji.
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