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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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Spotkanie rozpocz¹³ �najm¹drzejszy, najprzystojniejszy
i z najzgrabniejszymi nogami� konferansjer Alfred Paszak
zapraszaj¹c nas nad piêkny, modry Dunaj. D�wiêki kla-
sycznego walca Johanna Straussa�syna natychmiast
wprowadzaj¹ w³a�ciwy, karnawa³owy nastrój, wydaje mi
siê, ¿e ubywa mi lat, wagi i naprawdê niewa¿ne, ¿e ten
Dunaj wcale nie jest taki modry, ¿e przecie¿ tego walca
s³ysza³am wiele razy. Meloman to takie zwierzê, które naj-
chêtniej s³ucha tego, co ju¿ s³ysza³ i pokocha³. Zespó³
kameralistów Quodlibet Orchestra gra z rado�ci¹, która
udziela siê widzom, stwarzaj¹c nastrój dobrej, karnawa-
³owej zabawy.

W tej atmosferze na scenie pojawia siê w piêknej kre-
acji Bogumi³a Tarasiewicz, aby na chwilê staæ siê Adel¹,
potem Eurydyk¹ wyprowadzan¹ z Hadesu przez natchnio-
nego Orfeusza, oboje �wiêtuj¹ powrót do �wiata ¿ywych
brawurowo zatañczonym kankanem! Po chwili chce prze-
tañczyæ ca³¹ noc jako Eliza... Jednak najpiêkniej brzmi jej
mezzosopran w hiszpañskiej pie�ni - Besame mucho!

Karnawa³owy nastrój podnosz¹ popisy zespo³u Wiel-
kopolska Caledonian Pipe Band. Dono�ne d�wiêki dud
wspó³graj¹ce z akordeonem i instrumentami perkusyj-
nymi sprawiaj¹ widzom wiele rado�ci. Zabawa siêga
zenitu, kiedy cz³onkowie zespo³u Quodlibet Orchestra
wchodz¹ na estradê w szkockich kiltach. Jak siê oka-
za³o, nie tak ³atwo z gracj¹ usi¹�æ w spódnicy na krze-
�le! Wieczór koñczy tradycyjny Marsz Radetzky�ego Jo-
hanna Straussa�ojca, wykonany wspólnie z rozbawio-
n¹ publiczno�ci¹.

Dwie godziny minê³y jak chwila. ¯al, ¿e to ju¿ za
nami, ale zawsze jest nadzieja na kolejne spotkania,
nie tylko z okazji po¿egnania karnawa³u.

Dziêkujê wszystkim artystom za rado�æ, za podzie-
lenie siê z nami swoim talentem i wirtuozeri¹! Dziê-
kujê za przywo³anie ducha romantycznej przygody na
karnawa³owym balu!

Jadwiga Korcz-Dziadosz
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wolontariat
studencki
�Studenci z klas¹�

Program Wolontariat studencki realizowany jest od
stycznia 2004 roku w miasteczkach i wsiach w ramach
�Akademii Szko³y z klas¹�. Jego zadaniem jest wzbo-
gacenie i rozszerzenie oferty edukacyjnej szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów. Nasz program realizujemy w
oparciu o dzia³alno�æ spo³eczn¹, wiedzê i zaanga¿o-
wanie studentów.

Dzia³alno�æ wolontarystyczna studentów pomaga
uczniom poznaæ nieznane im horyzonty, polubiæ na-
ukê, zorganizowaæ czas wolny, rozwijaæ zainteresowa-
nia.

Zapraszamy wszystkich chêtnych do udzia³u w pro-
gramie. Podzielcie siê z uczniami wiedz¹ i pasj¹. Mo-
¿ecie poprowadziæ zajêcia weekendowe, wakacyjne,
najlepiej - w miasteczkach i na wsiach, gdzie dostêp
do nauki i kultury jest trudniejszy. Mo¿ecie tak¿e popro-
wadziæ zajêcia popo³udniowe w szko³ach z waszego
miasta.

Zajêcia mog¹ dotyczyæ ró¿nych tematów i zaintere-
sowañ np.: tajemnic nieba, �ladów przesz³o�ci. Mog¹
byæ to kursy szybkiego czytania, kó³ka poetyckie, warsz-
taty dziennikarskie (wspólne wydawanie gazetki w for-
mie tradycyjnej lub Internecie), kó³ka muzyczne, m³o-
dych przyrodników, chemików, meteorologów, kursy
tañca nowoczesnego lub towarzyskiego, �jêzyka obce-
go inaczej� (zbiorowe t³umaczenie literatury lub filmu)
oraz wiele, wiele innych. Opowiedzcie dzieciom o tym,
co to jest architektura gotycka, teoria powstania ko-
smosu. Wyjd�cie poza formê wyk³adu: zaproponujcie
warsztat, pracê w grupie, kó³ko teatralne, plener.

Nasz program popar³a Konferencja Rektorów, chêæ
wspó³pracy zg³osi³o sporo o�rodków. Ale skala tego
edukacyjnego ruchu zale¿y g³ównie od Was-studen-
tów. Czy potraficie zorganizowaæ siê na uczelni i przy-
gotowaæ dobr¹ ofertê? Czy starczy wam czasu i zapa-
³u? Czy uwierzycie, ¿e to bêdzie fajne do�wiadczenie?

W ramach programu op³acimy przejazdy grup stu-
denckich (wolontariuszy) - do 150 km w przypadku pro-
jektów weekendowych i popo³udniowych. W czasie
wakacji mo¿ecie jechaæ do szkó³ w ca³ej Polsce. Ubez-
pieczymy równie¿ wszystkich wolontariuszy od odpo-
wiedzialno�ci cywilnej i nieszczê�liwych wypadków.

Program �Studenci z klas¹� jest organizowany przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Wolonta-
riatu, Gazetê Wyborcz¹ oraz Polsko-Amerykañsk¹ Fun-
dacjê Wolno�ci.

Szczegó³owe informacje znajdziecie na stronach:
www.wolontariat.edu.pl oraz www.gazeta.pl/studen-
cizklasa. Zg³aszaæ siê mo¿na przez zarejestrowanie w
serwisie dostêpnym z tych stron.

Macie dodatkowe pytania? Skontaktujcie siê z nami:
e-mail: studencizklasa@agora.pl. Czekamy te¿ na te-
lefony. Bezp³atna infolinia 0 800 444 131 (codziennie
od godz. 10 do 15).
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