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Hieronim Szczegó³a

Pierwsze lata
Wy¿szej Szko³y
In¿ynierskiej
(1965-1969)

Chronologiê uczelni wy¿szej nie zawsze
wyznaczaj¹ kadencje rektorów. Decyduj¹-
ce znaczenie maj¹ tu zmiany strukturalne
uczelni okre�lone ustawowo, lub zwi¹zane
z jej rozwojem. Gdy przyjrzeæ siê dziejom
Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Zielonej Gó-
rze, to pierwszy okres jej dzia³alno�ci za-
myka z pewno�ci¹ rok akademicki 1968/
1969. Przemawia za tym kilka przes³anek,
a najwa¿niejsze z nich to:
- ukszta³towanie siê trzy-wydzia³owej uczel-
ni w 1968 roku (Budownictwa, Elektryczny i
Mechaniczny � zniesiono Wydzia³ Ogólno-
techniczny).
- ustawowo zlikwidowano podzia³ na uczel-
nie akademickie i zawodowe.
- w 1969 roku uczelniê opu�cili pierwsi ab-
solwenci.
- w czerwcu 1968 roku zosta³ odwo³any do-
tychczasowy rektor prof. J. Ko³akowski, a
nowym rektorem zosta³ dnia 1 lipca 1968 r.
doc. dr in¿. Kazimierz B¹cal, który rok wcze-
�niej przeniós³ siê do Zielonej Góry z Poli-
techniki Wroc³awskiej.

Wydaje siê, ¿e powy¿sze zmiany skon-
centrowane w jednym roku akademickim
dostatecznie uzasadniaj¹, aby na tych wy-
darzeniach zamkn¹æ okres organizacyjny
uczelni, wype³niony intensywnym rozwojem
kadrowym, organizacyjnym i materialnym.

Kadra dydaktyczno-naukowa

Decyduj¹ce znaczenie mia³ niew¹tpliwie
rozwój kadrowy uczelni. Wspomniano ju¿
wcze�niej, ¿e pierwszy rok akademicki roz-
poczê³o 18 etatowych nauczycieli akademic-
kich. W 1966 roku przyjêto nastêpnych 14.
Byli w�ród nich m. in. Micha³ Kisielewicz,
który zrobi³ b³yskawiczn¹ jak na polskie
warunki karierê: w 1965 roku ukoñczy³ stu-
dia matematyczne na UAM, w 1968 obroni³
doktorat, w 1971 habilitacjê, w 1979 zosta³
profesorem nadzwyczajnym, a w 1984 �
zwyczajnym. W 1981 roku zosta³ po raz
pierwszy rektorem uczelni. W 1966 roku
rozpoczêli te¿ pracê pó�niejsi profesorowie
i docenci: Józef Gil, Jan Papiór, Henryk Sa-
muj³³o oraz doktorzy: Zbigniew Brodecki,
Franciszek Klorek i Tadeusz Jó�wiak. Z
Warszawy przeniós³ siê dr in¿. Krzysztof

Grodzicki, który w 1967 roku zosta³ docentem i dziekanem Wydzia³u
Ogólnotechnicznego.

W 1967 roku przyjêto nastêpnych 17 nauczycieli, a w�ród nich z Poli-
techniki Wroc³awskiej dr in¿. Kazimierza B¹cala (pó�niejszy rektor) i dr
in¿. Antoniego Wysockiego (pó�niejszy docent i d³ugoletni dziekan Wy-
dzia³u Elektrycznego). Spo�ród nauczycieli lubuskich pracê w uczelni
podjêli: dr Marian Eckert, który w 1978 zosta³ profesorem, a w latach
1987 � 1990 rektorem, Mieczys³aw  Borowiecki � matematyk, w 1973
dr, 1981 habilitacja, 1990 profesor oraz W³adys³aw Sosulski, matema-
tyk, pó�niejszy profesor Politechniki i Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ponadto kilku doktorów nauk technicznych z Politechniki Wroc³awskiej
pracowa³o na czê�ci etatu.

Nauczyciele akademiccy WSIn¿. w latach 1965 � 1969

Rok akad.   Ogó³em                                w tym
                                          docenci                       doktorzy

1965/66..........18........................................... 1................................................1
1966/67..........32...........................................2................................................6
1967/68..........49...........................................3................................................5
1968/69...........62..........................................8................................................6
1969/70...........88..........................................8..............................................14

Ponadto w latach 1965 � 1969 liczba pozosta³ych nauczycieli akade-
mickich wzros³a do 70. W�ród nowozatrudnionych w 1968 roku byli m.
in. dr in¿.Janusz Olejniczak z Politechniki Wroc³awskiej, który powo³any
zosta³ na stanowisko docenta i prorektora, mgr in¿. Henryk Maækowiak,
dyrektor Zak³adu Do�wiadczalnego �Lumel�, który powo³any zosta³ na
stanowisko docenta, a po uzyskaniu doktoratu zosta³ prorektorem.
Doktoraty i habilitacje uzyskali te¿ pó�niej nauczyciele Karol Mazur (fizy-
ka) i Aleksander Grytczuk (matematyka). Grupê wyk³adowców przed-
miotów technicznych zasilili te¿ do�wiadczeni wyk³adowcy z Politechni-
ki Wroc³awskiej, wprawdzie bez stopni naukowych, ale z du¿¹ praktyk¹
przemys³ow¹.

Dla rozwoju nowej uczelni najwa¿niejszy by³ przyrost kadry ze stop-
niem doktora. W latach 1965 � 1969 uczelnia zatrudni³a 14 doktorów, a
6 uzyska³o ten stopieñ w czasie pracy w WSIn¿. � jako pierwsi matema-
tycy Ludwik Cendrowski, Micha³ Kisielewicz i fizyk Piotr Chocianowski.
6 spo�ród doktorów otrzyma³o w tym czasie awans na stanowisko
docenta. Ten sam awans uzyska³o te¿ dwóch magistrów in¿ynierów.
Awanse te zatwierdzi³a Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego bior¹c pod
uwagê dorobek naukowy oraz in¿ynierski. Stanowisko docenta otrzy-
mywa³o siê te¿ po habilitacji. Ponadto w 1973 roku wprowadzono sta-
nowisko docenta kontraktowego na okres 5 lat.

W omawianym okresie nie zatrudniano jeszcze na uczelni profeso-
rów. Pierwsi dwaj profesorowie pojawili siê dopiero w 1972 roku. War-
to dodaæ, ¿e pod wzglêdem kadrowym uczelnia zielonogórska mie�ci-
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³a siê w 1969 roku w czo³ówce wy¿szych szkó³ in¿ynierskich. Du¿a w tym tak¿e
zas³uga Politechniki Wroc³awskiej, która kierowa³a tu dobrych adiunktów, którzy
mogli w Zielonej Górze uzyskaæ szybszy awans na docenta. Udany by³ nabór
pracowników naukowych spo�ród miejscowego nauczycielstwa. Dotyczy to zw³asz-
cza matematyków, fizyków oraz przedstawicieli nauk spo³ecznych. Z tego grona
wyros³o piêciu pó�niejszych rektorów i prorektorów zielonogórskich uczelni i wielu
profesorów. Od 1969 roku grono nauczycieli akademickich co roku zasilali ju¿
absolwenci WSIn¿.

Zapewnienie studentom wysokokwalifikowanej kadry by³o podstawow¹ trosk¹
w³adz uczelni. Z perspektywy prawie 40 lat wydajê siê, ¿e wywi¹za³y siê one z tego
zadania w³a�ciwie.

Pierwsi absolwenci

Tymczasem liczba studentów szybko ros³a i mimo ostrej selekcji na studia
dzienne i dla pracuj¹cych zawsze by³o znacznie wiêcej kandydatów ni¿ miejsc.

Dysponujemy dok³adn¹ analiz¹ pierwszego naboru na studia dzienne i wieczo-
rowe w 1965 roku (�Biuletyn Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Zielonej Górze� 1967
nr 1 s. 139 � 162).

Spo�ród przyjêtych na studia dzienne 122 studentów, najwiêksz¹ grupê stano-
wili Zielonogórzanie (42 osoby) i Nowosolanie (9). Ponadto z 15 innych miejsco-
wo�ci województwa zielonogórskiego rekrutowa³o siê 28 osób. 41 osób rekruto-
wa³o siê z 33 miejscowo�ci w 11 województwach. Najwiêcej z poznañskiego 7
osób i wroc³awskiego (5). W�ród nowych studentów by³o tylko 26 kobiet. Domino-
wa³a m³odzie¿ inteligencka (45 proc.) i robotnicza (43 proc.). Tylko 10 proc. by³o
pochodzenia ch³opskiego. W latach 1965 � 1969 szybko ros³a liczba studentów,
tak na studiach dziennych, jak i dla pracuj¹cych.
Studenci studiów dziennych
Wydzia³/ Rok 1965 1966 1967 1968       1969

Wydzia³ Budownictwa     62            112
Wydzia³ Elektryczny    47                    123                  187                      250           247
Wydzia³ Mechaniczny    75                  134                  224                     310         308

Razem 122 257 411  622          667
W 1968 roku rozpocz¹³ pracê Wydzia³ Budownictwa (zosta³ dziekanem doc. dr in¿.

arch. Tadeusz Maszkiewicz z Politechniki Wroc³awskiej) i to od razu na studiach dzien-
nych, wieczorowych i zaocznych. Zrezygnowano natomiast z tworzenia Wydzia³u Che-
micznego jaki proponowa³ rektor Ko³akowski. Wydzia³ Budownictwa powsta³ w zwi¹z-
ku z szybkim rozwojem budownictwa mieszkaniowego i przemys³owego w regionie.
O ile w latach 1956 � 1960 wybudowano np. w samej Zielonej Górze 4 451 izb, to w
latach 1966 � 1970 ju¿ 10 320, a w okresie 1976 � 1980 a¿ 21 506 izb mieszkalnych.
Podobnie by³o w Gorzowie Wlkp. Ale najszybciej ros³o budownictwo mieszkaniowe w
G³ogowie, który wówczas by³ w granicach województwa zielonogórskiego. Liczba
mieszkañców G³ogowa wzros³a w latach 1965 � 1985 z 13 250 osób do 66 365.

Generalnym wykonawc¹ budowy
Huty Miedzi �G³ogów� zosta³o w 1967
roku Zielonogórskie Przedsiêbior-
stwo Budownictwa Przemys³owego
w Nowej Soli i wkrótce na terenie
budowy pracowa³o ju¿ ponad 4 tys.
ludzi. W tej sytuacji decyzja o utwo-
rzeniu nowego wydzia³u w zielono-
górskiej uczelni zapad³a bardzo szyb-
ko. A pamiêtajmy, ¿e lata boomu bu-
dowlanego w Polsce przypad³y do-
piero na lata 70. gdy budowano gier-
kowsk¹ �drug¹ Polskê�. Zielonogór-
skie firmy budowlane pracowa³y
wówczas m. in. przy budowie Huty
�Katowice�.
Rozwija³y siê te¿ studia dla pracuj¹-
cych.
Studia wieczorowe i zaoczne w la-
tach 1965 � 1969

   W 1969 roku opu�cili Uczelniê
pierwsi absolwenci. Dyplomy in¿y-
nierów elektryków otrzyma³y 34
osoby, a in¿ynierów mechaników
67. Pó³ roku pó�niej dyplomy uzy-
skali te¿ absolwenci studiów wie-
czorowych (studia wieczorowe
trwa³y 4,5 roku). Ukoñczy³o je 19
elektryków i 51 mechaników.
Dyplom nr 1 Wy¿szej Szko³y In¿ynier-
skiej otrzyma³ in¿. Zygmunt Jankow-
ski � po studiach d³ugoletni in¿ynier
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miejscowego �Lumelu�. W�ród pierw-
szych absolwentów by³o wielu przy-
sz³ych asystentów i adiunktów, m. in.
Zygmunt Ciesielski, Alicja Laber, W³o-
dzimierz Kujanek, Eugeniusz Ró¿now-
ski, a tak¿e zas³u¿onych dla miejsco-
wej gospodarki jak np. in¿. Czes³aw Fe-
dorowicz, dyrektor �Zastalu�, in¿. Euze-
biusz Duchoñ d³ugoletni szef zielono-
górskiej energetyki i dzia³acz samorz¹-
dowy, in¿. Waldemar Buszyñski, dyrek-
tor Wydzia³u Komunikacji, czy przedsiê-
biorca in¿. Piotr Kubala.
Najwiêcej absolwentów zatrudni³y w
1969 roku:
Lumel � 28
Elterma �wiebodzin � 13
Zak³ady Sprzêtu Motoryzacyjnego Ko-
¿uchów � 11
Huta �G³ogów� � 7
Szkolnictwo zawodowe � 11

Przemiany organizacyjne

W 1967 roku rozpoczê³y dzia³alno�æ
samodzielne wydzia³y Elektryczny i Me-
chaniczny, których studenci byli dot¹d
kszta³ceni przez Wydzia³ Ogólnotech-
niczny. Dziekanem pierwszego zosta³
dr in¿. Antoni Wysocki powo³any rów-
nocze�nie na stanowisko docenta, a
drugiego mgr in¿. Jerzy Kulik, dotych-
czasowy dziekan Wydzia³u Ogólnotech-
nicznego, którego na tym stanowisku
zast¹pi³ dr in¿. Krzysztof Grodzicki, obaj
zostali wkrótce docentami. Wydzia³
Ogólnotechniczny przesta³ istnieæ od 1
pa�dziernika 1968 roku, a studentów
jego od pierwszego roku przejê³y w³a-
�ciwe wydzia³y.

Utworzenie nowych wydzia³ów wyma-
ga³o du¿ego wysi³ku finansowego, aby
wyposa¿yæ specjalistyczne pracownie
i laboratoria w odpowiedni¹ aparaturê.
Du¿ej pomocy udzieli³y te¿ lubuskie fa-
bryki, w³adze wojewódzkie, a tak¿e Mi-
nisterstwo Przemys³u Ciê¿kiego i Zjed-
noczenie �Mera�. Na niektóre zajêcia
�elektrycy� byli dowo¿eni na Politechni-
kê Wroc³awsk¹.

Dopiero w 1968 roku oddano do u¿yt-
ku oba pawilony (obok kot³owni), gdzie
zlokalizowano laboratoria i pracownie
dla obu wydzia³ów. W tym¿e roku Komi-
tet Wojewódzki PZPR przekaza³ uczel-
ni swój budynek przy al. Niepodleg³o-
�ci, u¿ytkowany przez Studium Nauczy-
cielskie. Umieszczono tam Zak³ad Ma-
tematyki, Studium Wojskowe, Studium
Jêzyków Obcych i kilka pracowni Wy-
dzia³u Budownictwa. Kilka pokoi prze-
znaczono na Hotel Asystencki.

Mimo ¿e w Auli WSIn¿. odby³a siê ju¿
1 pa�dziernika 1966 roku druga inau-
guracja roku akademickiego, czê�æ

ekspertów budowlanych zg³asza³a zastrze¿enia do wytrzyma³o�ci nowatorskiej
metody budowy stropów, co spowodowa³o wy³¹czenie auli na dwa lata oraz dodat-
kowe badania i przeróbki. W tej sytuacji inauguracja w 1967 roku odby³a siê w
Teatrze Lubuskim. Gdy aulê wreszcie w 1968 roku udostêpniono otrzyma³a ona
imiê Jurija Gagarina, co upamiêtnia³a odpowiednia tablica (J. Gagarin zgin¹³ 16
marca 1968 roku).

Rok 1968 przyniós³ wiele zmian w ¿yciu uczelni. Naprzód musimy odnotowaæ
gor¹ce dyskusje i niepokoje studenckie zwi¹zane z tzw. �wypadkami marcowymi�.
Poniewa¿ zarówno nauczyciele akademiccy, jak i studenci utrzymywali bliski kon-
takt z Politechnik¹ Wroc³awsk¹, gdzie protesty i ¿¹dania studentów by³y bardzo
ostre, ich echa dociera³y te¿ do Zielonej Góry. M. in. 21 marca 1968 roku odby³o siê
na uczelni spotkanie z sekretarzem KC PZPR Arturem Starewiczem. KW PZPR
za¿yczy³ sobie, aby zebraæ wcze�niej pytania od studentów i przekazaæ Starewiczo-
wi. Okaza³o siê jednak, ¿e KW ocenzurowa³ pytania i doda³ swoje, w rezultacie
wynik³o, ¿e studentów WSIn¿. w tak gor¹cym okresie najbardziej interesowa³a...
sytuacja w Wietnamie. Po burzliwym prote�cie studentów sekretarz KC odpowia-
da³ na pytania wprost z sali. Kilka tygodni pó�niej Starewicz na konferencji woje-
wódzkiej PZPR w Zielonej Górze nie zosta³ wybrany delegatem na V zjazd PZPR, co
spowodowa³o zmianê kierownictwa PZPR i usuniêcie szanowanego na ogó³ I
Sekretarza KW Tadeusza Wieczorka � inicjatora rozwoju kulturalnego i naukowego
regionu.

W czerwcu 1968 roku zosta³ odwo³any rektor WSIn¿. prof. Ko³akowski. Nie mia³o
to zwi¹zku z polityk¹, a wi¹za³o siê z przeprowadzon¹ kontrol¹ ministerialn¹ gospo-
darki finansowej uczelni. Obowi¹zki rektora przej¹³ prorektor doc dr in¿. Kazimierz
B¹cal, który oficjaln¹ nominacjê na rektora otrzyma³ 10 marca 1969 roku. Pamiêtaæ
trzeba, ¿e do 1981 roku rektorzy nie byli wybierani na kadencje, ale powo³ywani
przez Ministra za zgod¹ KC PZPR. W dziejach WSIn¿. odwo³anie rektora w trakcie
kadencji mia³o miejsce jeszcze raz, gdy w 1976 roku odwo³any zosta³ prof. dr hab.
in¿. Zygmunt Szafran (kadencja up³ywa³a w 1978 roku).

Jeszcze na pocz¹tku 1968 roku KW PZPR opracowa³ �Perspektywiczny program
rozwoju szkolnictwa wy¿szego w województwie zielonogórskim w latach 1968 �
1985�. Okaza³o siê bowiem, ¿e województwo nadal powa¿nie odbiega³o od �red-
nich krajowych pod wzglêdem zaspokojenia potrzeb kadrowych dla gospodarki,
administracji, o�wiaty i kultury. Oferty stypendiów fundowanych przez przemys³ i
administracjê by³y tylko w ma³ym stopniu przyjmowane przez studentów, którzy
mogli wybieraæ atrakcyjniejsze propozycje z du¿ych o�rodków. Województwo za-
trudnia³o �rednio rocznie ok. 300 absolwentów dziennych studiów i 200 absolwen-
tów studiów dla pracuj¹cych. Potrzeby natomiast przekracza³y...1000 absolwentów
rocznie.

Rocznie w województwie maturê uzyskiwa³o ok. 5000 uczniów (1967 rok), z tej
liczby na studia zg³osi³o siê 1681 osób, ale tylko 60,8 proc. zda³o egzamin wstêpny,
a przyjêtych zosta³o tylko 48, 5 proc. W tej sytuacji postulowano zwiêkszenie mo¿li-
wo�ci kszta³cenia na miejscu. Przemilczano natomiast niew³a�ciw¹ strukturê szkó³
�rednich � zdecydowana przewaga techników, a do liceów ogólnokszta³c¹cych
trafia³o tylko ok. 16 proc. bie¿¹cego rocznika.

�Program� zak³ada³ m. in.:
- utworzenie w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej Wydzia³u Chemii,
- utworzenie w WSIn¿. lub filii Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej we Wroc³awiu kierunku
ekonomika przemys³u
- utworzenie filii UAM z kierunkami: prawo, matematyka, fizyka i filologia polska,
- utworzenie w Toporowie filii Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu (w Toporowie
dzia³a³ ju¿ punkt konsultacyjny).

�Program� uwzglêdnia³ ju¿ utworzenie od wrze�nia 1968 roku Wydzia³u Budow-
nictwa oraz punktów konsultacyjnych WSIn¿. w G³ogowie, Gorzowie i ¯aganiu. Za-
k³adano te¿ ogromny program inwestycyjny: nowe gmachy dla ka¿dego wydzia³u,
dodatkowe domy profesorskie i domki jednorodzinne, nowe domy studenckie itp.
Nie�mia³o natomiast planowano przyrost kadry naukowej. Przewidywano zatrud-
nienie w 1975 10 samodzielnych pracowników nauki, by³o ich natomiast w tym
roku ju¿ 51 (w tym 24 docentów kontraktowych) oraz 90 starszych wyk³adowców,
podczas gdy w 1975 by³o ich ju¿ 117 (wraz z adiunktami, których nie by³o w 1968).

Jak wykaza³a przysz³o�æ �Program� nie mia³ wiêkszego znaczenia dla dalszego
rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Zielonej Górze. Jedynie w czê�ci inwestycyjnej
(mieszkania i akademiki), na któr¹ mia³y wp³yw w³adze wojewódzkie odnotowa-
no do�æ konsekwentn¹ realizacjê �Programu�.

�Program� przewidywa³ np. umiejscowienie filii UAM w budowanym domu
studenckim Studium Nauczycielskiego przy ul. Kro�nieñskiej. Filia mog³aby
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stanowiæ Wy¿sz¹ Szko³ê Nauczycielsk¹ podleg³¹ prorektorowi UAM, ale
Poznañ nie wykaza³ zainteresowania, tworzy³ bowiem WSN u siebie i filiê
w Szczecinie.

Nierealne okaza³y siê te¿ propozycje tworzenia WSN, a w przysz³o�ci
WSP (1973 rok) w Gorzowie Wlkp., co zak³ada³ wspomniany �Program�.

Z kronikarskiego obowi¹zku odnotujmy jeszcze kilka wa¿nych dla dzie-
jów uczelni wydarzeñ z lat 1967 � 1969. Na ten okres przypadaj¹ pierw-
sze miêdzynarodowe kontakty z uczelniami technicznymi w Chemnitz
(wówczas Karl-Marks-Stadt) i Charkowie. Po wzajemnych wizytach w obu
miastach w lipcu 1967 i marcu 1968 roku podpisano pierwsz¹ umowê z
uczelni¹ niemieck¹, obejmuj¹c¹ m. in. sta¿e nauczycieli i studentów. W
1968 roku rozpoczêto te¿ wymianê studentów z Charkowem.

W 1968 roku uczelnia podpisa³a te¿ pierwsze umowy o wspó³pracy z
przemys³em. Umowy i porozumienia w tej sprawie zawarto m. in. z �Lu-
melem� (20.12.1968), �Zgrzeblarkami� (18.10.1969) oraz Zjednoczeniem
Przemys³owym Automatyki i Aparatury Pomiarowej �Mera� w Warszawie.
Podjêto te¿ wspó³pracê z Hut¹ �G³ogów�, �Elterm¹� �wiebodzin i Zjedno-
czeniem Budownictwa w Zielonej Górze.

Ujednolicenie wy¿szego szkolnictwa technicznego

U progu roku akademickiego 1969/70 wesz³y w ¿ycie nowe regulacje usta-
wowe dotycz¹ce wy¿szego szkolnictwa technicznego, odczytane jako likwida-
cja podzia³u uczelni na akademickie i zawodowe. Proces wtedy rozpoczêty,
zakoñczy³ siê w 1973 roku nadawaniem tytu³u magistra in¿yniera absolwen-
tom wy¿szych szkó³ in¿ynierskich. Zrównano przede wszystkim stanowiska
nauczycielskie w obu typach szkó³, znosz¹c stanowiska lektorów, a wprowa-
dzaj¹c stanowiska adiunktów, starszych asystentów i asystentów. Wed³ug
nowej nomenklatury w uczelni pracowa³o na pe³nym etacie w dniu 1 pa�dzier-
nika 1969 roku 8 docentów, 22 st. wyk³adowców (w tym 14 ze stopniem dok-
tora), 12 wyk³adowców, 26 st. asystentów, 9 asystentów i 7 innych (lektorzy
jêzyków obcych, nauczyciele wf i przedmiotów obronnych). Ponadto zatrudnia-
no jeszcze 36 pracowników in¿ynieryjno-technicznych i 5 bibliotekarzy. W ad-
ministracji uczelni pracowa³y 22 osoby i w obs³udze 36.

W miejsce Rady Uczelni utworzono Senat (16 osób), w którym jednak nie
by³o jeszcze studentów. Zapraszani byli tylko na posiedzenia przewodnicz¹cy
ZMS i ZSP.

Reliktem po wcze�niejszej strukturze pozosta³y jeszcze zespo³y dydaktycz-
ne zamiast zak³adów.

W maju 1968 roku Ministerstwo utworzy³o na uczelni etat prorektora, którym
zosta³ dotychczasowy pe³nomocnik rektora do spraw nauki doc. dr in¿. Janusz
Olejniczak, który pe³ni³ tê funkcjê do chwili wyjazdu do USA w 1972 roku. W
1969 roku przesta³ funkcjonowaæ pe³nomocnik rektora do spraw nauczania
(by³ nim od 1965 r. doc. dr H. Szczegó³a), a sprawy bêd¹ce w jego gestii przej¹³
prorektor.

Rok 1969 przyniós³ tak¿e zmianê nazwy uczelni. Rozporz¹dzeniem Rady Mini-
strów z dnia 26 wrze�nia 1969 roku uczelnia otrzyma³a imiê Jurija Gagarina. By³a
to inicjatywa KW PZPR podjêta przez wicepremiera Piotra Jaroszewicza, który by³
pos³em z Ziemi Lubuskiej. Inicjatorzy tej nazwy widzieli w tym akcie politycznym
pewn¹ szansê dla wspó³pracy uczelni z instytutami technicznymi w ZSRR, wy-
mianê pracowników i studentów i wiêkszy dostêp do radzieckiej my�li technicz-
nej. Wydaje siê, ¿e te mo¿liwo�ci nie zosta³y w pe³ni wykorzystane. Uroczyste
nadanie imienia odby³o siê 22 listopada 1969 roku w obecno�ci wicepremiera,
ambasadora ZSRR, Ministra i innych go�ci. Wzruszaj¹cy list nades³a³a wdowa
po pierwszym kosmonaucie.

Po 1989 roku po cichu skre�lono z nazwy uczelni patrona i usuniêto wszelkie
rze�by i tablice upamiêtniaj¹ce postaæ Gagarina w uczelni. Wydaje siê, ¿e ta
postaæ obrzydzona nieco przez nachaln¹ propagandê pozosta³a jednak w historii
techniki i podboju kosmosu i nie ma a¿ takiej potrzeby, by wstydziæ siê przelotnego
�flirtu� pierwszego kosmonauty z uczelni¹. Na pewno korzystne by³y kontakty stu-
dentów i pracowników przez blisko 20 lat, w okresie obchodów �Dnia Kosmonau-
ty� z profesorami bior¹cymi udzia³ w badaniach kosmosu jak i z samymi kosmo-
nautami, który z tej okazji odwiedzali uczelniê. Przez wiele lat aktywnie dzia³a³o na
uczelni Polskie Towarzystwo Astronautyczne oraz studenckie ko³o naukowe mi³o-
�ników astronautyki (liczne konferencje i wystawy). Wielu pracowników mia³o te¿
³atwiejszy dostêp do radzieckich laboratoriów i sta¿y naukowych.

Hieronim Szczegó³a

Karnawa³ jest tradycyjn¹ okazj¹ do nie-
mal¿e obowi¹zkowej zabawy i rado�ci, a na
pewno po prostu nie wypada nie po¿egnaæ
koñca karnawa³u! Na szczê�cie s¹ ró¿ne
formy tej zabawy: mo¿e to byæ m³odzie¿owa
impreza dyskotekowa, z potê¿n¹ dawk¹
d�wiêków, które jako� mi trudno okre�liæ
muzyk¹. Mo¿e to byæ zabawa taneczna w
weso³ej atmosferze, czasem nawet organi-
zowane s¹ zabawy nazywane balami, mo¿e
to te¿ byæ kolorowy, fascynuj¹cy tajemnic¹
korowód karnawa³owy w Wenecji, a mo¿na
te¿ po¿egnaæ karnawa³ koncertem. Tê for-
mê po¿egnania karnawa³u 2004 roku wy-
bra³am, a wraz ze mn¹ wielu melomanów.
We wtorkowy wieczór 24 lutego przyjêli�my
zaproszenie Rektora Uniwersytetu Zielogór-
skiego oraz Lubuskiego Biura Koncertowe-
go do wspólnej zabawy w auli Uniwersyte-
tu, wype³niaj¹c j¹ po brzegi.

PO¯EGNANIE
KARNAWA£U
24 lutego br. w Auli Uniwersyteckiej odby³
siê pierwszy w tym sezonie koncert z cy-
klu Uniwersyteckich Koncertów Kame-
ralnych ARS LONGA. W wieczorze zatytu-
³owanym �Po¿egnanie karnawa³u� (kon-
cert odbywa³ siê w �ostatki�) wyst¹pili:
Bogumi³a Tarasiewicz (mezzosopran),
Wielkopolska Caledonian Pipe Band
(Przemys³aw Wawrzyniak - dudy szkoc-
kie, bodhran, fla¿olet; Wojciech Jurgiel -
akordeon, Jacek Chrzuszcz - instrumen-
ty perkusyjne), Quodlibet Orchestra (Ro-
man Burak - I skrzypce, Krzysztof Kowa-
lik � II skrzypce, Rafa³ Ciesielski � klar-
net, Sebastian Cie�liñski � fortepian, An-
drzej Iwanowski � kontrabas, Waldemar
Franczyk � instrumenty perkusyjne). Go-
spodarzem koncertu by³ Alfred Paszak.
Organizatorami koncertu byli: Centrum In-
formacji i Promocji Uniwersytetu Zielono-
górskiego oraz Lubuskie Biuro Koncer-
towe.

Uniwersyteckie Koncerty Kameralne �ARS LONGA�
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