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TRAK TAT  O ODŒNIE¯ANIU  . . .   /    STUDENCI  WE WCZEŒNIAKU!

STUDENCI WE 
WCZEŒNIAKU!

W grudniu 2006 r. pękające ściany spowodowały, że władze Uniwersytetu 
Zielonogórskiego podjęły decyzję o wykwaterowaniu mieszkańców najwięk-
szego uniwersyteckiego akademika. Jakiś czas ważyły się jego losy - zburzyć 
czy modernizować? Wreszcie zapadła decyzja o generalnym remoncie. Pro-
jekt zakładał zmianę wszystkiego, łącznie z obniżeniem budynku o 3 piętra. 
I tak Wcześniak, ze starego, bo już 30-letniego, 10-piętrowego „wieżowca”, 
stał się 7-kondygnacyjnym, bardzo nowoczesnym i estetycznym obiektem.  

24 stycznia 2011 r. zamieszkali w nim pierwsi studenci, którzy nie ukrywali 
zaskoczenia warunkami, no i radości, że będą mieszkać w najnowocześniej-
szym akademiku w Zielonej Górze.

Modernizację Wcześniaka rozpoczęto w 2009 r. i zakończono pod koniec 
ub. roku. W styczniu 2011 r. trwały jeszcze ostatnie prace przy wyposażaniu 
studenckich pokoi. 

W wyremontowanym akademiku znajdują się 94 mieszkania, w tym 10 - 
na parterze - przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Mieszkania to dwupokojowe segmenty, w których znajduje się aneks kuchen-
ny, wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia gospodarstwa domowego 
i łazienka. Pokoje są jedno- i dwuosobowe, a w mieszkaniu może zamieszkać 
od dwóch do trzech studentów. Mieszkania dla osób niepełnosprawnych są 
jednopokojowe, w których mogą zamieszkać jedna lub dwie osoby. Łącznie 
w akademiku jest 306 miejsc. Mieszkańcy będą mogli korzystać z dostępu do 
Internetu, pralni, suszarni oraz pokoju cichej nauki. 

Odpłatność za miejsce we Wcześniaku jest taka sama jak w uniwersyteckim 
akademiku SBM przy ul. Wyspiańskiego, tzn. za pokój jednoosobowy trzeba 
zapłacić 300 zł plus media, a za pokój dwuosobowy - 225 zł plus media. Opła-
ty za media są ustalane wg wskazań liczników.

Całkowity koszt modernizacji akademika wyniósł 14 mln zł,  z czego 11,5 
mln zł to środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a 2,5 mln 
zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego z Zielonej 
Góry, a autorem projektu, również zielonogórska, Pracownia Projektowa Archit. 
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ności, co mogło unieruchomić sprzęt, 
ale usprawiedliwia tym samym zanie-
dbania w usuwaniu śniegu.

A co wiemy o tworzywie np. jest jego 
wciąż zbyt dużo, jeszcze przybywa, 
jest zmarznięte, bardzo mokre itp. 
Mamy wiedzę o śniegu tak rzetelną jak 
Eskimosi, którzy stosują siedem ozna-
czeń konsystencji śniegu. Tworzywo 
jest „kapryśne” i na jego konsystencję 
nie mamy wpływu w zakresie reduku-
jących udział narzędzi lub walorów 
podmiotu w pomniejszaniu rozmiarów 
tworzywa. 

Dalsze rozważania o radzeniu so-
bie z opisem współczynników działań 
skutecznych muszę zawiesić, bowiem 
zostałem skutecznie zachęcony do 
sprawdzenia jakości narzędzi przydat-
nych do odśnieżania i praktycznego 
potwierdzenia możliwości odśnieżania 
chodnika przy ich pomocy. A jakie bę-
dzie moje samopoczucie, jeśli okaże 
się, że pisanie traktatu o odśnieżaniu 
uniemożliwiło mi usprawnienie narzę-
dzi potrzebnych do ośnieżania?

Jakimś osłabieniem doświadczanego 
dyskomfortu jest pewność, że tworzy-
wa podobnie sam sobie nie wybieram 
pełniąc rolę publiczną w instytucji 
edukacji. A to uniemożliwia mi uloko-
wanie uwarunkowań nieefektywnego 
działania w obszarze niekontrolowa-
nym.

P.S. Nie mogę stanowczo orzec postula-
ty jakiej teorii respektowałem w tworze-
niu tekstu: a) teorii uniwersalnej, b) teorii 
średniego zasięgu - socjologów, c) teorii lo-
kalnej - nowego pomysłu pedagogów?


