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Stanisław Woch (1926 – 2002)

Odszedł od nas człowiek, który legitymował się imponującą aktywnością zawodową. Pracę zaczął podczas
okupacji jako nastolatek. Pracował wówczas jako ślusarz.
Po wojnie kończy Technikum Budowlane, a w 1949 r.
rozpoczyna studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, które kończy w 1955 r. jako magister
inżynier architekt. Jeszcze w czasie studiów podejmuje
pracę w charakterze nauczyciela w Technikum Budowlanym we Wrocławiu. Wówczas jego uczniami byli m.in.
późniejsi nauczyciele akademiccy naszej uczelni – prof.
Zygmunt Szafran i doc. Mikołaj Kłapoć. Po skończeniu
studiów udaje się w rodzinne strony – na Górny Śląsk,
gdzie podejmuje pracę w Biurze Projektów Górniczych
w Katowicach, Państwowej Służbie Ochrony Zabytków,
w Centrali Handlu Zagranicznego „Węglokoks” (w tym
czasie zajmuje się budową terminalu kontenerowego
w porcie handlowym Szczecin – Świnoujście). Jest też
pracownikiem Instytutu Techniki Budowlanej w Katowicach. Od 1970 r. jest starszym asystentem na Wydziale

Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Po dwóch latach, od
1972 r., jest nieprzerwanie, aż do śmierci 16 lipca br., pracownikiem Wyższej Szkoły Inżynierskiej, a następnie Politechniki
i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozpoczyna pracę na stanowisku st. wykładowcy w Zakładzie Budownictwa Ogólnego
i Architektury, a od października 1974 r. zostaje powołany na
stanowisko zastępcy dyrektora administracyjnego WSI, które
pełni do 1977 roku. Ostatnio, już na emeryturze, pracował na
części etatu na stanowisku inspektora ds. BHP. W swoim
dorobku zawodowym ma również trzyletni kontrakt zagraniczny, w b. NRD, gdzie budował kombinat chemiczny. Za
swą pracę i zaangażowanie zawodowe wielokrotnie był odznaczany wyróżnieniami państwowymi, zawodowymi, regionalnymi oraz nagrodami rektora uczelni.
Był osobą, która utożsamiała się z uczelnią, żył jej problemami. Szczególną troską otaczał inwestycje Wyższej Szkoły
Inżynierskiej. Będziemy Go pamiętać jako wrażliwego człowieka, naszego przyjaciela, na co dzień osobę skromną, życzliwą ludziom.
Przyjaciele i współpracownicy

LEPSZA ŁĄCZNOŚĆ
MIĘDZY KAMPUSAMI
Na koniec października przewidziana jest zmiana systemu łączności telefonicznej uczelni ze światem zewnętrznym. Telekomunikacja Polska SA, która świadczy usługi
telekomunikacyjne na rzecz Uniwersytetu, wprowadza
jednolity dla całej uczelni numer 328 (czołówka), a numery
wewnętrzne, wybierane z zewnątrz do uczelni, będą zaczy-
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nały się liczbą 2000 lub 3000. Takie rozwiązanie sprawi, że –
po pierwsze – z wszystkimi jednostkami uczelni można się
będzie łączyć także za pośrednictwem telefonów wewnętrznych (bezpłatnych), po drugie – wzrośnie liczba
stacji końcowych.
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