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pocz¹tki szkolnictwa wy¿szego
Zielonogórska droga do Uniwersytetu

Kolejny odcinek cyklu znanego historyka o rozwoju zielonogórskiego szkolnictwa wy¿szego.
Autor w latach 1965-70 by³ starszy wyk³adowc¹ i
docentem w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej, a w
latach 1971-75, 1981-84 oraz 1996-99 rektorem
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbiñskiego

Jak powsta³a
Wy¿sza Szko³a In¿ynierska

Wspominalimy w poprzednim odcinku, ¿e w 1958
roku Komitet Centralny Zwi¹zku M³odzie¿y Socjalistycznej odpowiadaj¹c na apel W³adys³awa Gomu³ki
aby wybudowaæ tysi¹c szkó³ na Tysi¹clecie, postanowi³ zebraæ rodki na budowê Studium Nauczycielskiego w Zielonej Górze. Gdy zebrano 8 mln z³, 21
lipca 1961 roku wbudowano kamieñ wêgielny pod budowê obiektu przy ul. Podgórnej (mo¿e pora nazwaæ
j¹ Uniwersyteck¹?). Wczeniej powsta³ projekt zespo³u uczelnianego w pracowni Architektoniczno-Budowlanej Blok w Warszawie (autor mgr in¿. arch. Witold
Piasecki). Kompleks budynków o ³¹cznej kubaturze
37 tys. m3 obejmowa³ blok dydaktyczny, internat na
240 osób, aulê na 500 miejsc, salê gimnastyczn¹ oraz
sto³ówkê, wszystko po³¹czone wspólnymi korytarzami i przejciami. Poniewa¿ dzieñ po wmurowaniu aktu
odwiedzi³ Zielon¹ Górê pierwszy kosmonauta Jurij
Gagarin i podpisa³ siê na kopii aktu erekcyjnego, st¹d
te¿ zaczêto mówiæ, ¿e buduje siê uczelniê im. Jurija
Gagarina.
Budynki by³y projektowane dla 480 studentów polonistyki, historii i muzyki. Pozosta³e kierunki mia³y
siê nadal mieciæ w dotychczasowych gmachach SN
przy placu S³owiañskim. Poniewa¿ rodki zebrane
przez ZMS nie starczy³y na budowê ca³oci, resztê
sfinansowano ze rodków zebranych przez spo³eczeñstwo lubuskie na fundusz budowy szkó³ tysi¹clecia.
Ma zatem swój znacz¹cy udzia³ w budowie obiektów
tak¿e spo³eczeñstwo Gorzowa Wlkp. W latach 1961
 1964 przy budowie pracowali te¿ uczestnicy obozów wakacyjnych ZMS oraz Miêdzynarodowych Hufców Pracy. lady tego znajdujemy w Z³otej Ksiêdze
szko³y Tysi¹clecia budowanej przez Zwi¹zek M³odzie¿y Socjalistycznej znajduj¹cej siê w archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Szko³a mia³a byæ gotowa ju¿ w 1963 roku, ale ostatecznie zakoñczono jej budowê w grudniu 1964 roku
(bez auli i zagospodarowania terenu, a tak¿e niektórych pod³¹czeñ komunalnych). Nie przeszkodzi³o to
jednak w hucznym przekazaniu obiektów miejscowym
w³adzom, o czym donosi³a Gazeta Zielonogórska i

Sztandar M³odych. W momencie przekazywania
obiektów w dniu 2 grudnia 1964 roku nie wspominano
ju¿ jednak o Studium Nauczycielskim, mimo, ¿e w
nowym internacie zamieszkali jego studenci. W³adze
wojewódzkie mia³y ju¿ bowiem gotow¹ koncepcjê tworzenia w Zielonej Górze Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej.
Publicznie zg³osi³ to Bronis³aw Ratu, ówczesny szef
zielonogórskiego ZMS, na III Zjedzie ZMS w Warszawie (17-19 grudnia 1964). B. Ratu (1935  1997),
by³ póniej profesorem i d³ugoletnim nauczycielem
WSIn¿. i WSP w Zielonej Górze. Propozycja B. Ratusia, w ówczesnym systemie musia³a mieæ aprobatê
w³adz politycznych i zosta³a przez KC ZMS poparta,
co by³o du¿ym atutem dla zielonogórskiego wniosku.
W oficjalnym wyst¹pieniu o utworzenie Wy¿szej
Szko³y In¿ynierskiej mocno akcentowano g³êboki deficyt kadr z wy¿szym wykszta³ceniem technicznym
w województwie zielonogórskim. Lubuski przemys³
zatrudnia³ wówczas zaledwie 0,95 proc. pracowników
z wy¿szym wykszta³ceniem. Stanowiska wymagaj¹ce wy¿szego wykszta³cenia obsadzone by³y zaledwie w 50 procentach przez in¿ynierów. Oceniano, ¿e
do 1980 roku potrzeba bêdzie w województwie 7.100
in¿ynierów, w tym 2.400 w przemyle maszynowym i
2.100 w elektrotechnicznym.
Wstêpna pozytywna decyzja w³adz centralnych zapad³a w marcu 1965 roku. Prasa pisa³a wówczas:
Wy¿sza Szko³a In¿ynieryjna w Zielonej Górze. Piêkny prezent na XX  lecie Ziemi Lubuskiej. (Sztandar
M³odych 6 marzec 1965). Równie¿ w Zielonej Górze
pisano i mówiono o szkole in¿ynieryjnej, gdy¿ ten
typ szko³y znany by³ tylko specjalistom, a Zielona
Góra obok Rzeszowa, Bia³egostoku, Lublina i Bydgoszczy by³a pi¹t¹ w kraju uczelni¹ tego typu.
5 kwietnia 1965 roku utworzono Komitet Organizacyjny, który mia³ przygotowaæ bazê materialn¹ przysz³ej uczelni i skompletowaæ kadrê techniczn¹ i administracyjn¹. W jego sk³ad weszli mgr Stefan Boliñski (SN), mgr Stanis³aw Dzieran (KW PZPR), mgr Boles³aw Kotwicki (przysz³y dyrektor administracyjny),
mgr in¿. Ryszard Malentowicz (Zastal) i mgr Mie-
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Od lewej: wytyczanie geodezyjne gmachu g³ównego, wizyta Jurija Gagarina w Zielonej Górze, budowa obiektów przy ul. Podgórnej,
pierwsz Inauguracja, posiedzenie Rady Szko³y pod przewodnictwem rektora J. Ko³akowskiego, z lewej mgr J. Kulik, z prawej dr H. Szczegó³a

czys³aw Stañczyk (Prezydium WRN). Póniej doszed³
jeszcze doc. dr in¿. Jerzy Ko³akowski z Czêstochowy, który zosta³ kandydatem na rektora.
Komitet Organizacyjny musia³ w ci¹gu kilku miesiêcy zapewniæ wykonanie prac adaptacyjnych obiektów dla potrzeb uczelni technicznej, utworzyæ pracownie fizyki i chemii, zorganizowaæ bibliotekê techniczn¹, skompletowaæ administracjê uczelnian¹ i kadrê
pracowników naukowo-technicznych. Ogromnych prac
wymaga³o uporz¹dkowanie terenów uczelnianych, jako
¿e obiekty pobudowano w trudnych technicznie warunkach o du¿ym zró¿nicowaniu terenu. Kandydat na
rektora zacz¹³ te¿ kompletowaæ kadrê dydaktyczn¹.
Ogromnej pomocy, zw³aszcza przy niwelowaniu terenu i porz¹dkowaniu rozleg³ego placu budowy udzielili
mieszkañcy miasta i województwa, którzy na apel
Gazety Zielonogórskiej przepracowali spo³ecznie kilka tysiêcy godzin przygotowuj¹c tereny uczelni na
przyjêcie pierwszych studentów. Pracowa³y zarówno
zorganizowane grupy, jak np. pracownice spó³dzielni
Krawiecko-Dziewiarskiej szyj¹c firany i zas³ony dla
przeszklonych gmachów, czy bokserzy Gwardii pomagaj¹c usuwaæ ciê¿kie pozosta³oci po budowie, jak
i pojedyncze osoby czy ca³e rodziny, a tak¿e przyszli
studenci.
Szczególnego tempa nabra³y prace, gdy ukaza³o
siê rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca
1965 r. o utworzeniu Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w
Zielonej Górze (Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 144), a w
lad za nim zarz¹dzenie Ministra Szkolnictwa Wy¿szego o statusie organizacyjnym uczelni (Dziennik
Urzêdowy Min. Szkolnictwa Wy¿szego nr 8, poz. 62
z 1965 roku).
W lad za powy¿szymi dokumentami powo³ano rektora. Zosta³ nim wspomniany ju¿ doc. Jerzy Ko³akowski (1907- 1978), absolwent Politechniki Lwowskiej
(1933). Po wojnie dyrektor naczelny Zak³adów Metalowych w Czêstochowie. W 1949 roku organizator i
pierwszy rektor Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Czêstochowie, przekszta³conej w 1955 roku w Politechnikê Czêstochowsk¹. By³ te¿ d³ugoletnim kierowni-

kiem katedry budowy maszyn i technologii obróbki
plastycznej. W 1959 roku delegowany do Iraku w celu
zorganizowania studiów technicznych na Uniwersytecie w Bagdadzie. Przebywa³ tam cztery lata. Po
powrocie do kraju wróci³ do Politechniki Czêstochowskiej i od 1965 r. ³¹czy³ pracê w macierzystej Politechnice z prac¹ w Zielonej Górze. W 1967 roku uzyska³ jako docent Politechniki Czêstochowskiej tytu³
profesora nadzwyczajnego. By³ autorem licznych publikacji z zakresu budowy maszyn i teorii obróbki plastycznej.
Wy¿sza Szko³a In¿ynierska w Zielonej Górze mia³a mieæ trzy wydzia³y:
- Ogólnotechniczny,
- Mechaniczny,
- Elektryczny.
Nabór by³ przeprowadzony na dwa ostatnie, ale
przez pierwsze dwa lata studenci obu wydzia³ów mieli wspólne zajêcia na Wydziale Ogólnotechnicznym.
Dopiero na czwartym semestrze wprowadzono pewne zajêcia odrêbne dla obu wydzia³ów, a na III roku
studenci studiowali jak na swoich macierzystych wydzia³ach. Studia trwa³y 4 lata (dzienne) i 4,5 roku (wieczorowe). Absolwenci otrzymywali tytu³ in¿yniera, ale
mogli zdobywaæ stopnie doktorskie. Zadaniem wy¿szych szkó³ in¿ynierskich by³o kszta³cenie in¿ynierów dla przemys³u zdolnych do wykonywania prac
in¿ynierskich, konstruktorskich i technologicznych,
wdro¿eniowych i organizacyjno-ekonomicznych. Mimo
¿e nabór na I rok studiów og³oszono dopiero 12 czerwca 1965 roku, to szybko zg³osi³o siê ponad 500 kandydatów, w tym 65 proc. z województwa zielonogórskiego. Spowodowa³o to zwiêkszenie limitu przyjêæ z
90 na 120. 90 osób postanowiono przyj¹æ na studia
wieczorowe. Bardzo przestrzegano wówczas, aby to
byli kandydaci z co najmniej 2-letnim sta¿em zawodowym oraz posiadaj¹cy skierowanie z macierzystego zak³adu z zaznaczeniem, ¿e wybrany kierunek
studiów jest zwi¹zany z wykonywanym zawodem.
Egzamin wstêpny przeprowadzi³a grupa nauczycieli
akademickich przywieziona przez rektora z Czêsto-
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chowy. 1 wrzenia 1965 r. rozpoczê³y siê pierwsze
zajêcia, a 25 wrzenia uroczysta inauguracja w sali
KW PZPR (aula uczelniana by³a jeszcze w budowie).
O randze jak¹ w³adze przywi¹zywa³y do powstania
uczelni wiadczy obecnoæ na inauguracji a¿ dwóch
sekretarzy KC PZPR (Zenon Kliszko i Artur Starewicz), ministra szkolnictwa wy¿szego, przewodnicz¹cego Zarz¹du G³ównego ZMS i Rady Naczelnej ZSP
oraz innych prominentów.
Wy¿sze szko³y in¿ynierskie, w tym tak¿e zielonogórska, mia³y doæ nietypow¹ strukturê, która po wprowadzeniu studiów magisterskich zanik³a. Nie by³o np.
senatu, tylko rada szko³y. W pierwszych latach nie
by³o prorektorów, tylko pe³nomocnicy rektora (do spraw
nauczania i do spraw nauki). Nie by³o katedr czy zak³adów tylko zespo³y (np. Zespó³ Matematyki, Zespó³
Fizyki, Zespó³ Geometrii Wykrelnej i Rysunku Technicznego itp.). Tak¿e nomenklatura stanowisk by³a
inna. Nie by³o adiunktów i asystentów, tylko starsi
wyk³adowcy i lektorzy. Wprowadza³o to wiele nieporozumieñ, zw³aszcza wród nauczycieli akademickich, którzy przenieli siê z innego typu uczelni.
Skoncentrowanie na I i II roku studiów przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka, chemia, ekonomia, jêzyki obce, wf, studium wojskowe) powodowa³o, ¿e uczelnia mia³a nieco czasu na skompletowanie
kadry przedmiotów technicznych, która potrzebna
by³a dopiero od IV semestru. Jedynie geometria wykrelna i rysunek techniczny oraz technologia ogólna
wymaga³y specjalistycznego przygotowania.
Pierwszy rok nauki rozpoczê³o 18 nauczycieli akademickich. Najwiêksz¹ grupê stanowili nauczyciele
(7 osób), w tym trzy osoby ze Studium Nauczycielskiego. Z tej grupy matematyk Ludwik Centrowski,
kierownik Zespo³u Matematyki, w 1967 roku uzyska³
doktorat, a w 1969 przeniós³ siê do WSIn¿. w Koszalinie. By³ ju¿ autorem dwóch ksi¹¿ek popularnonaukowych. Fizyk Piotr Chocianowski w 1968 roku uzyska³ doktorat, w 1971 przeniós³ siê do WSP, gdzie a¿
do emerytury by³ docentem, tak¿e dziekanem i kierownikiem Zak³adu Fizyki. Germanistka Regina Orze³ek w 1971 roku przesz³a do WSP, gdzie po uzyskaniu doktoratu i habilitacji pe³ni³a ró¿ne funkcje w Instytucie Germanistyki. Dr Hieronim Szczegó³a, historyk  uczy³ ekonomii politycznej, jako pierwszy habilitowa³ siê w 1969 roku, a nastêpnie by³ organizatorem i wieloletnim rektorem WSP. Wreszcie Henryk
Tajkiewicz  by³, a¿ do emerytury kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego na uczelni.
Wraz z rektorem przyby³o z Czêstochowy czterech nauczycieli akademickich, m.in. mgr in¿. Jerzy
Kulik, dziekan Wydzia³u Ogólnotechnicznego, a w latach 1967-68  Wydzia³u Mechanicznego. W 1968
roku powo³ano go na stanowisko docenta, a w 1969
przeniós³ siê do Koszalina. J. Kulik by³ z rektorem w
Bagdadzie i pomaga³ mu tam w organizacji studiów
technicznych. Cztery osoby przesz³y z przemys³u.

Mgr in¿. Ryszard Malentowicz, autor wielu patentów i
publikacji z zakresu spawalnictwa i zastosowania
materia³ów wybuchowych w warunkach przemys³owych, zosta³ pe³nomocnikiem rektora do spraw nauki, ale ju¿ w grudniu 1965 roku przeniós³ siê na Politechnikê Szczeciñsk¹. Wiêksz¹ karierê akademick¹
zrobili nauczyciele akademiccy, którzy przenieli siê
na uczelniê po utworzeniu Wydzia³u Elektrycznego z
Zak³adu Dowiadczalnego Lumel, mieli bowiem za
sob¹ dobr¹ szko³ê dowiadczaln¹, liczne patenty,
publikacje i nagrody techniczne.
Skromny zespó³ nauczaj¹cy (by³o jeszcze kilka
osób na godzinach zleconych) powodowa³, ¿e powo³ane przez Ministra zespo³y (zak³ady) by³y w kad³ubowym sk³adzie i w pierwszym semestrze dzia³a³y
tylko formalnie.
Zarz¹dzenie to powo³a³o nastêpuj¹ce zespo³y:
- Zespó³ Matematyki, Fizyki i Chemii (kier. wyk³adowca mgr Ludwik Centrowski)
- Zespó³ Rysunku Technicznego i Geometrii Wykrelnej (wyk³adowca mgr in¿. Konrad Wolny)
- Zespó³ Nauk Spo³ecznych (st. wyk³adowca dr Hieronim Szczegó³a).
W trakcie roku akademickiego utworzono jeszcze
zespó³ Technologii Ogólnej (kier. wyk³adowca mgr in¿.
Stefan Rymaszewski).
Ponadto powo³ano jeszcze Studium Wojskowe prowadzone przez Politechnikê Poznañsk¹ (kierownik p³k
Kazimierz Sidorowicz), Studium Jêzyków Obcych
(mgr Regina Orze³ek) oraz Studium Wychowania Fizycznego (mgr Henryk Tajkiewicz).
Jak ju¿ wspomniano, mimo ze rekrutacjê przeprowadzono oddzielnie na Wydzia³ Elektryczny (specjalnoæ elektrotechnika przemys³owa) i Mechaniczny
(technologia ogólna), przez pierwsze dwa lata funkcjonowa³ jeden wydzia³  Ogólnotechniczny(dziekan
mgr Jerzy Kulik). Powo³ano te¿ wszystkie struktury,
które mia³y dzia³aæ w pe³nym cyklu nauczania, w tym
pewne eksperymentalne w tym typie studiów wy¿szych (Rada Roku): Rada Szko³y, Kolegium Rektorskie, Rada Wydzia³u Ogólnotechnicznego, Rada I roku
studiów oraz odpowiednie komisje uczelniane. W
sk³ad Rady Uczelni oprócz rektora, pe³nomocnika rektora do spraw nauczania i dziekana wchodzili kierownicy studiów i zespo³ów oraz przedstawiciel PZPR,
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego oraz wyk³adowców. Dzi to mo¿e dziwi, ¿e wysokie godnoci akademickie powierzono osobom bez stopni i tytu³ów naukowych. By³a to doæ powszechna praktyka w szkolnictwie technicznym czy rolniczym, gdzie stanowiska te powierzono osobom bez stopni naukowych,
ale z bogatym dorobkiem praktycznym w gospodarce. Wielu z nich na trwa³e wpisa³o siê do nauki polskiej, jak np. b. rektor Politechniki Wroc³awskiej prof.
mgr in¿. Dionizy Smoleñski, czy b. rektor Politechniki Warszawskiej prof. mgr in¿. Jerzy Bukowski. Docenci z tytu³em magistra in¿yniera byli rektorami
WSIn¿. w Rzeszowie i Opolu.
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Studenci rozpoczêli naukê w komfortowych, jak na
lata siermiê¿nego socjalizmu warunkach. Wszyscy
potrzebuj¹cy otrzymali miejsca w domu akademickim, bardzo dobrze wyposa¿onym. By³y wypadki, ¿e
miejsca przyznawano nawet studentom miejscowym,
maj¹cym trudne warunki mieszkaniowe. Rozbudowany system stypendialny pozwala³ na op³acenie akademika i sto³ówki, z której korzystali tak¿e miejscowi studenci. W domu akademickim by³ tak¿e klub
Ruchu, filia biblioteki miejskiej, pokoje do nauki i
krelarnie oraz ambulatorium akademickie i przychodnia dentystyczna. ¯artowano, ¿e studenci mog¹ w
kapciach chodziæ z akademika do sto³ówki, na salê
gimnastyczn¹ i na wyk³ady. Atrakcj¹ by³a tak¿e koedukacyjnoæ akademika, co by³o du¿¹ rzadkoci¹
w tamtych latach.
W pierwszym semestrze trzy dni w tygodniu studenci odbywali praktyki w Lumelu, Zastalu, Zgrzeblarkach.
Pewne obawy budzi³a okolicznoæ, ¿e wród studentów I roku znalaz³o siê du¿o dzieci miejscowych
prominentów, czym t³umaczono m. in. du¿e zainteresowanie uczelni¹ z ich strony, co jednak mog³o tak¿e
groziæ naciskami na taryfê ulgow¹ dla swoich potomków. Obawy te rozwia³y siê ju¿ po I semestrze, gdy
okaza³o siê, ¿e trudów studiów nie wytrzymali m. in.
córka sekretarza KW PZPR, synowie I sekretarza
Komitetu Miejskiego PZPR, wiceprzewodnicz¹cego
Wojewódzkiej Rady, wicekuratora i dzieci innych dzia³aczy z pierwszych stron wojewódzkiej gazety. Nale¿y dodaæ, ¿e ju¿ na I roku powsta³o Akademickie Zrzeszenie Sportowe oraz ko³o Zrzeszenia Studentów
Polskich i ZMS, co u³atwi³o studentom asymilacjê z
ogólnopolskim rodowiskiem studenckim.
O ile prowadzenie dydaktyki na I roku, a tak¿e póniej na II roku nie sprawia³o w³adzom uczelni wiêkszych k³opotów, to z obaw¹ spogl¹dano w przysz³oæ.
G³ówny budynek dydaktyczny nie posiada³ przystosowania i wyposa¿enia instalacyjnego dla studentów
studiów technicznych, a przecie¿ ju¿ w 1967 roku na
V semestrze potrzebne by³y specjalistyczne pracownie dla Wydzia³u Elektrycznego i Mechanicznego.
Tymczasem wed³ug ówczesnego, centralistycznego
modelu przygotowania i rozpoczêcia inwestycji mo¿na by³o optymistycznie liczyæ, ¿e budowa nowych
wydzia³ów mo¿e siê rozpocz¹æ dopiero w 1968 roku,
przecie¿ w 1969 roku mieli opuciæ uczelniê pierwsi
absolwenci.
W tej sytuacji obok rozpoczêcia prac nad za³o¿eniami rozbudowy uczelni do 1980 roku i przygotowania projektu nowych wydzia³ów, rozpoczêto starania
o uzyskanie rodków na budowê i wyposa¿enie dwóch
pawilonów zastêpczych. Mia³y one byæ gotowe w 1967
roku.
Nie chc¹c zajmowaæ pod budowê pawilonów terenu, który mia³ w przysz³oci pomieciæ nowe gmachy
obu wydzia³ów, zdecydowano siê je zlokalizowaæ obok
obecnej kot³owni, w miejscu, gdzie wówczas znajdo-

wa³a siê góra poroniêta lasem, a dzi nadal stoj¹
owe tymczasowe pawilony. Wymaga³o to naturalnie
wywozu tysiêcy wywrotek ziemi, która tylko czêciowo zosta³a wykorzystana do zasypania pocegielnianych glinianek znajduj¹cych siê na obszarze przysz³ej rozbudowy uczelni.
W budowie i wyposa¿eniu pawilonów du¿ej pomocy udzieli³o Ministerstwo Przemys³u Ciê¿kiego przeznaczaj¹c na ten cel 3 mln z³ oraz maszyny na wyposa¿enie.
W 1967 roku mia³a siê te¿ rozpocz¹æ budowa kolejnego domu akademickiego oraz bloku dla nauczycieli akademickich przy ul. Podgórnej. Zak³adano bowiem, ¿e ju¿ od 1966 roku zajdzie potrzeba zatrudnienia du¿ej grupy specjalistów z zakresu poszczególnych nauk technicznych. Do tego czasu w³adze
wojewódzkie i miejskie przeznacza³y pewn¹ liczbê
mieszkañ dla nowo zatrudnionych nauczycieli akademickich. Kilka mieszkañ z gara¿ami przeznaczy³a
na ten cel tak¿e Spó³dzielnia Mieszkaniowa Metalowiec przy Zastalu.
Rektor, doc. Ko³akowski by³ du¿ym wizjonerem i
potrafi³ zarówno lokalne w³adze, jak i ludzi przemys³u
zaraziæ wizj¹ du¿ej nowoczesnej uczelni technicznej,
która bêdzie wizytówk¹ regionu i miasta.
W wywiadzie dla Nadodrza w padzierniku 1965
roku mówi³ m. in. ...rezygnuj¹c z w³aciwego politechnice szerokiego nauczania teorii techniki  WSI
uczyæ bêdzie znajomoci teoretycznej technologii,
która przesta³a byæ rzemios³em. Bêdziemy zwracali
uwagê na podstawy nowoczesnej technologii  kondensuj¹c wiedzê teoretyczn¹ do niezbêdnego minimum... In¿ynierowie mechanicy (specjalnoæ: obrabiarki, narzêdzia i technologia budowy maszyn) 
powiêksz¹ szeregi specjalistów w ró¿nych zak³adach
przemys³u maszynowego. Jeszcze wiêksza mo¿liwoæ rysuje siê in¿ynierom elektrykom (specjalnoæ:
elektrotechnika przemys³owa). Zagadnienie prawid³owej eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych
wystêpuje bowiem we wszystkich zak³adach, tak w
Zastalu, jak w Fabryce Mebli.
Druga po³owa lat 60. cechowa³a siê w Polsce pewnym zahamowaniem rozwoju gospodarczego. Nie
dotyczy³o to jednak zak³adów przemys³owych zlokalizowanych w województwie zielonogórskim. Liderzy
przemys³u na tym terenie: Stilon, Zastal, Dozamet, Lumel, Elterma wiebodzin, Zgrzeblarki,
Ursus i inne nadal notowa³y wzrost produkcji i zatrudnienia. W lutym 1967 roku powsta³a Huta Miedzi
G³ogów (w budowie), o czym by³o ju¿ wiadomo wczeniej. Hutê mia³o budowaæ Przedsiêbiorstwo Budowlane z Nowej Soli, co zwiastowa³o du¿e o¿ywienie
gospodarcze w regionie  mimo marazmu gospodarczego ostatnich lat Gomu³ki. Dobrze to wró¿y³o nowej uczelni w Zielonej Górze, która mog³a liczyæ na
realn¹ pomoc przemys³u, a tak¿e zapotrzebowanie
na kadrê i na prace badawcze.
Hieronim Szczegó³a

