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j Pomysły  
na rozwój

W nowy rok weszliśmy z obiecującymi pomysłami na roz-
wój. I nie chodzi tu tylko o rozkwit samego Uniwersytetu 
– wzrost jego potencjału naukowego i coraz szerszej, ocze-
kiwanej oferty kształcenia, ale także, a może przede wszyst-
kim, o możliwość udziału Uniwersytetu w rozwiązywaniu 
istotnych potrzeb regionu. A chodzi o to, by zgromadzony 
tu rezerwuar wiedzy i umiejętności dał się wykorzystać  
w rozwoju gospodarki, budzeniu aktywności społecznej, by 
był pomocny w przezwyciężaniu uciążliwości, które przynio-
sła transformacja ustrojowa – bezrobocia, biedy, poczucia 
wykluczenia. A także potrzebie nadrabiania opóźnienia cy-
wilizacyjnego dzielącego nas od europejskiej czołówki.

Jednym z takich pomysłów na rozwój jest powołanie  
z inspiracji Uniwersytetu Lubuskiego Forum Nauki i Przed-
siębiorczości. Ta inicjatywa zderzenia problemów lubuskich 
pracodawców (bo oni byli sygnatariuszami porozumienia) 
z ludźmi nauki i techniki zyskała przychylność wojewódz-
kich władz samorządowych, co jest o tyle ważne, że może 
otworzyć finansowanie wielu przedsięwzięć z funduszy eu-
ropejskich. Siłą nauki jest nieodmiennie stawianie nowych 
problemów i próby ich rozwiązywania. A także wiedza o tym, 
jak na świecie rozwiązuje się problemy w sposób nowocze-
sny i skuteczny. I dotyczy to nie tylko zagadnień nowej tech-
nologii, ale również szeroko pojętej problematyki społecznej 
i gospodarczej. Pracodawcy zaś mogą się poradzić, jak da-
wać sobie radę z innowacyjnością, jak sprostać konkurencji, 
jak opracować strategie wejścia na nowe rynki. Ale także 
podpowiedzieć Uniwersytetowi jakich oczekują specjali-
stów, jak do kariery zawodowej powinien być przygotowany 
nasz absolwent.

Innym wdrażanym pomysłem na rozwój jest tworzenie tzw. 
inkubatora przedsiębiorczości. Złudne okazały się nadzieje, 
że sam wzrost gospodarczy rozwiąże kwestię powszechne-
go bezrobocia. Dotyka on w coraz większym stopniu absol-
wentów wyższych uczelni. Intencją inkubatora jest zachęta 
kierowana do studentów i absolwentów, by zakładali własne 
firmy, a na Uniwersytecie mogą się nie tylko nauczyć jak to 
zrobić, ale znajdą tu fachowe doradztwo, możliwość uczest-
nictwa w szkoleniach, tu wreszcie za grosze mogą urządzić 
pierwszą siedzibę swej własnej firmy.

Kibicuję z całego serca tym nowym inicjatywom wiedząc, 
ile wspaniałych pomysłów legło w gruzach, kiedy napotkało 
barierę nieudolności, braku zainteresowania, bezmyślności. 
Życzę inicjatorom uporu i wytrwałości, bo te zamysły mogą 
zmienić oblicze Uniwersytetu bardziej niż nam się wydaje.

Tak jak zmieniły obraz naszej społeczności podjęte akcje 
charytatywne. „Uniwersytet Dzieciom” jest już instytucją na 
trwałe wpisaną w kalendarz miejski, oczekiwaną i z życz-
liwością komentowaną przez opinię publiczną. I już mało 
kto pamięta, że zrodziła się z pomysłu i aktywności Edyty 
Skrzypczak, uniwersyteckiego Kwestora, właścicielki cho-
lerycznego usposobienia, wulkanicznego temperamentu, 
ale też osoby o dobrym i wrażliwym sercu. Jak widać – ten 
pomysł się udał.

Trwa też zbiórka na „Power dla Einsteina”, akcji stypen-
dialnej dla uzdolnionych studentów. To wyraz solidarności  
z naszymi studentami, znajdującymi się w wyjątkowo trud-
nej sytuacji materialnej. W każdym sekretariacie znajdziecie 
Państwo informację i deklarację. Chodzi o kilkuzłotowy da-
tek, którego większość z nas nawet nie odczuje, ale który 
może umożliwić tym najbiedniejszym ukończenie studiów  
i stworzenie im życiowej szansy. Cieszy, że akcje wspierają 
„specjalni” darczyńcy, jak ostatnio Państwo Helena i An-
drzej Kraińscy, którzy październikową nagrodę rektorską 
dla Pana Doktora przeznaczyli na ufundowanie stypendium. 
Często potrafimy wesprzeć (i dobrze!) ogólnopolskie akcje 
pomocy nie wiedząc, że wsparcia potrzebuje osoba, która 
jest tak blisko nas...

To też pomysł na rozwój, choć w innym wymiarze.
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