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ANDRZEJA POLITOWICZA
Od 15 lat był redaktorem naczelnym tego pisma i tak miało być dalej. Zostawił wiele
rozpoczętych spraw i nigdy ich nie dokończy. Najtrudniejsze jest to słowo „nigdy”.
Nikt z nas jeszcze nie przyjął do wiadomości, że Andrzej nie żyje. I nieprędko się to stanie.
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Nowy rok akademicki, nowa ustawa,
nowe władze...
I tym razem można tak w nieskończoność. Ale o wszystkim co nowe szeroko piszemy wewnątrz numeru, bądź co
bądź inauguracyjnego. Ponieważ jednak z „nowym” zawsze przeplata się
„stare”... Otóż nadchodzący rok jest
nie tylko cały „nowy”. Jest to rok jubileuszy. I tak dla tych, którzy stracili rachubę czasu: w tym roku będziemy
m.in. świętować 40-lecie zielonogórskiego środowiska akademickiego; 15
lat temu w grudniu ukazał się pierwszy
numer Biuletynu Wyższej Szkoły Inżynierskiej; 10 lat temu uruchomiono Zielonogórską Miejską Sieć Komputerową
ZielMAN; a sam Uniwersytet wkracza
w piąty rok działalności. To tylko część
tegorocznych jubileuszy. Rozwój i nowoczesność nie powinny, a nawet nie
mogą zniszczyć tradycji. I mimo, że
Uniwersytet zwraca uwagę nowymi
inwestycjami i planami na przyszłość,
to może warto jednak pomyśleć już
o założeniu Muzeum Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Mówiło się o tym
od momentu połączenia uczelni, ale
sprawa rozbiła się o brak pomieszczeń. Dziś nawet, jeżeli mówi się
o nowych inwestycjach, nikt już nie myśli
o Muzeum UZ i o jakimś, choćby nawet
najskromniejszym pomieszczeniu na
jego rzecz. A szkoda, bo za pięć, dziesięć lat znowu przyjdzie nowy rok akademicki, nowe władze, nowi ludzie...
Tych którzy dzisiaj jeszcze pamiętają,
wtedy już nie będzie i pamięć o wielu
ważnych rzeczach może zaginąć. Dziś
wiemy o tym, że ludzie odchodzą nagle. Zbyt nagle. Ale o tym przekonujemy się dopiero wtedy, kiedy jest już za
późno. A przecież warto zachować dla
potomności historię rozwoju uczelni,
o której powstanie starało się tak wielu.
Ewa Sapeńko

