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UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA
DO UŻYTKOWANIA NOWEGO BUDYNKU
15 marca 2007 odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania nowego budynku
(A-8). Uroczystość ta była świętem nie tylko pracowników Instytutu Budownictwa, ale
wszystkich pracowników Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska. Spotkanie, w którym
uczestniczyło ponad 100 gości i pracowników UZ bezpośrednio związanych z realizacją tej inwestycji, swoją obecnością zaszczycili: Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra, Krzysztof Kaliszuk, Wiceprezydent
Miasta Zielona Góra, Jerzy Kul, Dyrektor
Departamentu w Ministerstwie Budownictwa, prof. Czesław Osękowski, JM Rektor
UZ, Franciszek Orlik, Kanclerz UZ oraz byli
rektorzy i obecni prorektorzy naszego Uniwersytetu.
Uroczystość otworzył Jego Magniﬁcencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
prof. Czesław Osękowski, który po okolicznościowym
przemówieniu przekazał głos Dyrektorowi Instytutu Budownictwa, prof. Mieczysławowi Kuczmie.
Prof. Mieczysław Kuczma powitał wszystkich zaproszonych gości i pracowników Instytutu Budownictwa
oraz podziękował za przybycie na tę uroczystość, która,
jak powiedział, podyktowana jest odwieczną tradycją
budowlaną, aby wspólnie cieszyć się z wykonanego
dzieła. Powstanie tego budynku jest zasługą i dziełem
bardzo wielu ludzi. Nie da się ich wszystkich wymienić,
jednak spełniając miły obowiązek prof. Kuczma wyraził
serdeczne podziękowania przywołując nazwiska przynajmniej niektórych z tych osób.
Inicjatorem budowy tego budynku był ówczesny
Rektor naszej uczelni, prof. Michał Kisielewicz. Pomysł Pana Rektora został z aplauzem podjęty przez
pracowników Instytutu Budownictwa, którzy kierowani
przez dyrektorów kolejno prof. Tadeusza Bilińskiego
i prof. Romualda Świtkę przyczynili się do nadania
kształtu temu budynkowi poprzez współpracę z projektantem tego obiektu, architektem Jerzym Gołębiowskim
i jego zespołem. Ambicje pracowników Instytutu Budownictwa były bardzo rozbudzone, jednak w efekcie
końcowym dobrze się stało, bo powstał duży budynek,
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który może być obecnie siedzibą aż dwóch jednostek
naszej uczelni: Instytutu Budownictwa oraz Instytutu
Biotechnologii i Ochrony Środowiska, który od września
br. będzie funkcjonał już jako nowy wydział naszego
uniwersytetu - Wydział Nauk Biologicznych.
Dzięki przychylności i ogromnej determinacji Jego
Magniﬁcencji Rektora, prof. Czesława Osękowskiego budowa tego budynku została zakończona. W tym
miejscu prof. Kuczma skierował podziękowania także

do przedstawicieli władz samorządowych i państwowych za ﬁnansowe wsparcie budowy tego budynku.
Jak stwierdził „te publiczne pieniądze zostały dobrze
spożytkowane”, bo ta nowe siedziba i nowoczesne
laboratorium badawcze Instytutu, które właśnie wyposażamy z naszych zakończonych sukcesem grantów
unijnych i rządowych, stworzyły Instytutowi Budownictwa wręcz doskonałe warunki do rozwinięcia w
pełnym zakresie statutowych i regulaminowych zadań
na wszystkich płaszczyznach: naukowo-badawczej,
dydaktyczno-wychowawczej oraz współpracy i świadczenia usług dla przemysłu.
W realizację i urządzanie tego obiektu bezpośrednio zaangażowanych było i jest wielu pracowników z
różnych działów naszego uniwersytetu. Nie sposób
ich wszystkich wymienić, stąd prof. Kuczma przekazał
osobiste podziękowania dla kierowanych przez nich
pracowników na ręce: Kanclerza naszego uniwersytetu, Franciszka Orlika, kwestora Anny Gołaszewskiej,
z-cy kanclerza Henryka Michalaka, dyrektora Janusza
Baranowskiego oraz kierujących poszczególnymi działami pań: Małgorzaty Stuce, Katarzyny Łasińskiej, Agaty
Czory, Melanii Milto, Ewy Sapeńko i panów Sławomira
Siembidy i Sławomira Szumalo. Podziękowania skierował również do wykonawcy tego budynku,
ﬁrmy Mostostal Warszawa oraz do pracowników Instytutu Budownictwa.
Kończąc, profesor Mieczysław Kuczma
wyraził prośbę do Rektora Czesława Osękowskiego, aby zechciał zgłosić ten nowoczesny i okazały budynek do konkursu Lubuski Mister Budowy.
Następnie głos zabrał Prezydent Zielonej
Góry Janusz Kubicki.
Część towarzyską spotkania zapoczątkował toast wzniesiony przez dyrektora Instytutu prof. Mieczysława Kuczmę: „Za dobre
funkcjonowanie budynku oraz pomyślność
wszystkich osób w nim pracujących i przebywających”!
Bożena Kuczma
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