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Będziemy kształcić 
mechaników lotniczych!

- Celem współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielono-
górskim i Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym jest transfer 
wiedzy i doświadczeń oraz łączenie szeroko rozumianej 
gospodarki z nauką w długofalowej perspektywie związa-
nej z jednej strony z rozwojem kształcenia i z rozwojem 
badań naukowych, z drugiej - ze wzmocnieniem gospodarki 
województwa lubuskiego - powiedział prof. Andrzej Pie-
czyński, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką 
Uniwersytetu Zielonogórskiego,

Oba podmioty podkreślają w porozumieniu dalsze, wspól-
ne działania na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego 
i naukowego województwa lubuskiego. - Chcemy wzmocnić 
kooperację, stwarzając studentom, pracownikom uczel-
ni oraz przedsiębiorcom dogodne warunki dydaktycznego 
i naukowego rozwoju, zgodnego z oczekiwaniami rynku – 
mówił Marcin Szczęsny, Pełnomocnik Rektora UZ ds. Współ-
pracy z Gospodarką.

***

__ ewa sapeńko

W Aeroklubie Ziemi Lubuskiej podpisano (16 stycznia 
2020 r.) porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwer-
sytetem Zielonogórskim, Zespołem Szkół Mechanicznych 
w Zielonej Górze i Aeroklubem Ziemi Lubuskiej dotyczące 
podjęcia wspólnych działań, których efektem będzie roz-
poczęcie szkolenia lotniczego w Instytucie Inżynierii Me-
chanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego (mechanik lot-
niczy i pilot samolotowy), szkolenia na poziomie średnim 
mechaników lotniczych w Zespole Szkół Mechanicznych, 
szkolenia praktycznego mechaników lotniczych w Organi-
zacji Part M oraz szkolenia pilotów samolotowych w Ośrod-
ku Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.

Uniwersytet Zielonogórski reprezentował 
prorektor ds. studenckich prof. Wojciech 
Strzyżewski, Zespół Szkół Mechanicznych - dy-
rektor Mariusz Kita, a Aeroklub Ziemi Lubu-
skiej - dyrektor Artur Haładyn. W spotkaniu 
uczestniczył także prezydent Zielonej Góry 
- Janusz Kubicki i członek Zarządu Wojewódz-
twa Lubuskiego - Marcin Jabłoński.

Już od ponad roku pracownicy Wydziału Me-
chanicznego UZ i zielonogórskiego Aeroklubu 
pracują nad uruchomieniem kompleksowe-
go szkolenia licencjonowanych mechaników 
lotniczych, a w przyszłości pilotów. Pomysł 
zyskał zainteresowanie miejskich i wojewódz-
kich władz samorządowych i zapewnienie 
wsparcia – również finansowego.

Członek Zarządu Województwa Lubuskiego 
Marcin Jabłoński powiedział: - Wierzę, że 
dzięki temu porozumieniu będziemy mogli 

przystąpić do przygotowania nowego projektu, bądź po-
szerzenia już istniejącego, co pozwoli nam na wsparcie 
finansowe tego przedsięwzięcia i rozwijanie tradycji lot-
niczych w Lubuskiem dzięki wyspecjalizowanym kadrom. 
Pewnie to trochę potrwa, ale zapewniam Państwa, że Za-
rząd Województwa jest bardzo zainteresowany tym przed-
sięwzięciem i będziemy go chcieli wesprzeć w miarę posia-
danych przez nas możliwości.

Natomiast Prezydent Miasta Janusz Kubicki zadeklaro-
wał wsparcie kształcenia młodzieży w profilowanych kla-
sach w zielonogórskim Zespole Szkół Technicznych - Mamy 
jeden z najlepszych aeroklubów Polsce, mamy lotniska 
w Przylepie i w Babimoście – mamy więc potencjał. Te-
raz trzeba tylko zorganizować prawdziwą szkołę, która 
będzie kształciła mechaników na poziomie technikum, 
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którzy będą kontynuować naukę na Uniwersytecie Zielono-
górskim. W konsekwencji myślę, że uda nam się stworzyć 
ośrodek kształcący pilotów. A ponieważ mamy potencjał, 
to wierzę, że możemy stać się ośrodkiem kształcącym ka-
dry nie tylko na potrzeby naszego województwa.

Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego 
- prof. Wojciech Strzyżewski przyznał się, ze nie wierzył 
w sukces tego przedsięwzięcia: - Kiedy po raz pierwszy 
z tym pomysłem przyszedł do mnie prof. Kłos – dziekan 
Wydziału Mechanicznego – to nie wierzyłem, że to się może 
udać. Ale udało się stworzyć bardzo ekspansywny zespół 
pod kierunkiem prof. Kłosa, prof. Papacza, dyrektora 
Gniazdowskiego, który rzeczywiście małymi krokami do-
prowadził do tego, że już w tym roku na Wydziale Mecha-
nicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku me-
chanika i budowa maszyn otwarto specjalność mechanika 
lotnicza. Jeżeli więc w takim tempie panowie będą dzia-
łali, to jestem spokojny o przyszłość kierunku – na pewno 
spowodują, że uczniowie pójdą do technikum, potem na 
Uniwersytet Zielonogórski, a w konsekwencji znajdą pracę 
i pozostaną w naszym mieście i województwie. A myślę, że 
wszystkim nam na tym właśnie zależy.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Mariusz Kita rolę 
swojej placówki widzi w zainteresowaniu młodzieży szero-
ko pojętą branżą lotniczą - Chcielibyśmy naszych uczniów 
przygotowywać na poziomie podstawowym tak, aby mogli 
podjąć pracę jako technik mechanik lotniczy. Bo nie tylko 

piloci są nam potrzebni. Przede wszystkim mamy ogromne 
braki jeżeli chodzi o dobrze wyszkoloną obsługę. Ze swo-
jej strony zapewniam, że Zespół Szkół Technicznych zrobi 
wszystko, żeby tą branżę rozwijać i żeby nie zawieść swo-
ich partnerów.

Najbliższe ośrodki szkolenia mechaników lotniczych 
znajdują się tylko w dwóch ośrodkach: Rzeszowie i Cheł-
mie – obydwa na „ścianie wschodniej”, a władze Aeroklubu 
Ziemi Lubuskiej widzą ogromne zapotrzebowanie na takich 
specjalistów u nas. - Jeżeli chodzi o pilotów, to nasz ae-
roklub jest dzisiaj w stanie wyszkolić pilota od zera. Na-
tomiast jeżeli chodzi o mechaników lotniczych, to naszą 
największą bolączką do tej pory była część pedagogiczna. 
Uniwersytet Zielonogórski jest więc dla nas idealnym part-
nerem, bo wykorzystując naszą kadrę lotniczą, możliwości 
nasze i Portu Lotniczego w Babimoście będzie mógł wy-
kształcić tak potrzebnych, nie tylko u nas, mechaników 
lotniczych. – powiedział Artur Haładyn, dyrektor Aeroklu-
bu Ziemi Lubuskiej

Aktualnie projekt jest w trakcie procesu certyfikacji 
kształcenia mechaników lotniczych w Urzędzie Lotnictwa 
Cywilnego. Wstępne audyty już się odbyły i partnerzy pod-
pisanego dzisiaj porozumienia są w stanie ten certyfikat 
uzyskać jeszcze w tym roku. Na tej podstawie po zakoń-
czeniu studiów absolwenci będą mogli w ULC złożyć wnio-
sek o uzyskanie licencji mechanika lotniczego.

3 mln zł – tyle pieniędzy już po raz piąty trafi na Uniwer-
sytet Zielonogórski z przeznaczeniem na rozwój kierunku 
lekarskiego. Umowę na przekazanie środków podpisali 29 
stycznia br. prof. Wojciech Strzyżewski – prorektor Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego i Elżbieta Anna Polak – marszałek 
województwa lubuskiego.

Te pieniądze przeznaczymy na cele kadrowe – powiedział 
prof. W. Strzyżewski. – Kiedy zaczynaliśmy pro-
wadzić kierunek lekarski zatrudnialiśmy ok. 20 
specjalistów ze stopniami i tytułami naukowymi. 
Dzisiaj, po pięciu latach, jest ich już ponad 130, 
a trzeba powiedzieć, że większość z nich jest za-
interesowana współpracą z lubuskimi szpitalami. 
To w naturalny sposób wzmacnia opiekę zdrowot-
ną w naszym regionie.

Pieniądze na prowadzenie kierunku lekarskiego 
to nie jedyne środki jakimi Pani Marszałek wspie-
ra naszą medycynę. Już drugi rok wypłacane są 
stypendia dla studentów medycyny – 2 tys. zł 
miesięcznie - którzy zadeklarują, że po zakoń-
czeniu studiów podejmą pracę w województwie 
lubuskim, a w tym roku po raz pierwszy przyzna-
no stypendia – 1200 zł miesięcznie – dla studen-
tów pielęgniarstwa. W sumie na stypendia Urząd 
Marszałkowski przeznaczy 1mln 350 tys. zł.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim studiuje ponad 500 
studentów medycyny na studiach stacjonarnych i niesta-
cjonarnych. Za 1,5 roku pierwsi absolwenci kierunku lekar-
skiego opuszczą zielonogórskie Collegium Medicum.
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