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45 LAT BUDOWNICTWA NA UZ
__ Marek Dankowski

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Czterdzieści pięć lat minęło… dla życia człowieka stano-
wić to może przykrą prawdę o nieuchronnym przemijaniu, 
albowiem czas, bez względu na to jak zdefiniować jego fi-
lozoficzną istotę, „przemija” szybko i niezauważenie, jest 
niewidzialny,  złudny  w  wyobrażeniu,  nie  do  uchwycenia 
i nie do zatrzymania. A może, pomijając teorię względno-
ści,  czas nie płynie,  lecz  jest  jedynym bytem absolutnie 
i jak najbardziej stałym w swej nieskończoności, a zauwa-
żalna jest jedynie cykliczność i rytm pewnych zdarzeń na-
stępujących po sobie w określonym miejscu, jak chociażby 
następstwa narodzin i śmierci, pór roku, dnia i nocy, cza-
sów  urodzaju  i nieurodzaju,  powstawania  i unicestwie-
nia królestw, planet, układów słonecznych  itd. Do  takich 
bardzo ważnych zdarzeń należy zaliczyć także powstanie  
w  krajobrazie  Zielonej  Góry,  w  jego  dosłownym,  nauko-
wym,  społecznym  i kulturotwórczym  znaczeniu,  naszego 
wspaniałego Uniwersytetu, który  swój obecny kształt za-
wdzięcza  uporczywej  pracy  kilku  pokoleń  ludzi w  czasie 
kilkudziesięciu lat.
Na  początku  października  2013  r.,  kiedy  spotkamy  się 

wszyscy: władze Uczelni, profesorowie, wykładowcy, asy-
stenci, pracownicy techniczni, zaproszeni goście i stu-

denci wszystkich  wydziałów,  a  zwłaszcza  ci roz-
poczynający studia na I roku, w auli uniwer-

syteckiej  na  uroczystej  inauguracji no-
wego  roku  akademickiego 

2013/2014,  kiedy  za-
brzmi  kolejny  raz 

Gaudeamus igi-
tur,  minie 

dok ł ad -

nie 45 lat od chwili, gdy w roku 1968 zasiedli tutaj studen-
ci pierwszego roku na nowo utworzonym wówczas kierunku 
budownictwo. 45 LAT!
Biorąc pod uwagę następstwo pokoleń, wielu z nich jest 

już  dzisiaj  szanowanymi przez  swe wnuki dziadkami. Ale 
wtedy, 45 lat temu, ci szczęśliwcy nie byli pierwszymi ża-
kami tej Uczelni. Wprawdzie od 1957 r. działało w Zielonej 
Górze  Studium Nauczycielskie,  które  stało  się  podwaliną 
pod późniejszą Wyższą  Szkołę  Pedagogiczną  (WSP),  to w 
1965 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03.06.1965 
r. powołano w Zielonej Górze uczelnię techniczną o nazwie 
Wyższa  Szkoła  Inżynierska,  natomiast  nabór  pierwszych 
studentów rozpoczęto po 12 czerwca 1965 r.
Początkowo  na  nowo  utworzonej  uczelni miały  funk-

cjonować  trzy  wydziały:  Ogólnotechniczny,  Elektrycz-
ny  i Mechaniczny.  W  sumie  na  I  rok  studiów  przyjęto  
122  studentów  spośród  ok.  500  zgłoszonych  kandyda-
tów, natomiast kadrę nauczającą  stanowiło zaledwie 18 
osób, w tym tylko dwie osoby ze  stopniami naukowymi. 
I wreszcie w roku 1968, pod kierunkiem doc. dr. inż. Ta-
deusza Maszkiewicza  uruchomiony  został  kolejny  wy-
dział  – Wydział Budownictwa Lądowego. Utworzenie  tej 
jednostki związane  było  m.in.  z  będącą  na  ukończeniu 
budową Huty Miedzi Głogów oraz z  intensywnym rozwo-
jem budownictwa mieszkaniowego w strefie Środkowego 
Nadodrza.
W pierwszym okresie  studia  budowlane  trwały  4  lata,  

a  dyplomanci wychodzili z  uczelni z  tytułem  inżyniera 
budownictwa. Dlatego też pierwsi inżynierowie kierunku 
budownictwo,  opuścili mury  uczelni w  roku  1972.  Były 
wśród nich także osoby, które później zostały zatrudnio-
ne w Instytucie Budownictwa naszej Uczelni na stanowi-
skach  asystentów,  adiunktów  i wykładowców,  jak  cho-
ciażby  Waldemar  Krzeszewski (1972), Andrzej  Tataryno-
wicz (1973) czy Bronisław Zadwórny (1973).
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W 1973 r. dyplomy uzyskały 32 osoby, wszystkie ze stu-
diów  dziennych,  natomiast w  roku  1973,  łącznie  ze  stu-
diami wieczorowymi i zaocznymi dyplomowane  były  już  
74 osoby. W 1973 r. Wydział uzyskał prawa do kształcenia 
na  poziomie magisterskim.  Liczba  absolwentów  kierunku 
budownictwo z biegiem lat wzrastała, chociaż w przypad-
ku  niektórych  roczników  notowano  wyraźny  spadek  ich 
liczby, wynikający m.in. ze zmian w wielkości wcześniej-
szej rekrutacji na studia. Na przykład w roku 1976 liczba 
absolwentów wyniosła 207 osób, w roku 1981 – 156 osób, 
by w roku 1992 spaść do zaledwie 22 osób, ale na przykład 
w  roku 2005 były  to  już 134 osoby, a w  roku 2010  -  232 
osoby.

Łącznie  do  dnia  dzisiejszego  (2013  rok)  kierunek  bu-
downictwo ukończyło na naszej Uczelni około 3600 studen-
tów.

Na przestrzeni lat, kierunek budownictwo,  realizowa-
ny był pod skrzydłami różnych jednostek organizacyjnych, 
które w  ostatnim  czasie  funkcjonują  pod  nazwą Wydział 
Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ.

Ale w roku 1968 pierwszą jednostką organizującą na-
uczanie budownictwa był Wydział Budownictwa Lądowego, 
w skład którego wchodziły cztery zespoły o następujących 
nazwach: Zespół Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego 
pod kierownictwem doc. Tadeusza Maszkiewicza, Zespół 
Geometrii Wykreślnej i Rysunku, którym kierował mgr inż. 
arch.  Romuald Wołłk-Lewonowicz,  Zespół  Mechaniki Bu-
dowli pod  kierownictwem mgr.  inż.  Romualda Mazurkie-
wicza i Zespół Chemii, który prowadził dr Jan Kąkolewski,  
a  już w  1969  r.  utworzony  został  kolejny  –  Zespół  Kon-
strukcji Budowlanych,  którym  kierował  dr  inż.  Andrzej 
Sokolski.

Później,  w  roku  1974  decyzją  mini-
sterialną  zmieniono  organizację  WSI 
z  wydziałowej  na  instytutową.  
W  konsekwencji powstał  Instytut  Bu-
downictwa  na  prawach  wydziału.  
A  dalej,  w  roku  1977  po  utworzeniu 
nowego  kierunku  inżynieria środo-
wiska,  powstał  Instytut  Budownictwa 

i Inżynierii Środowiska,  która  to  nazwa  stanowi podsta-
wę  literalną  obecnej  nazwy  - Wydział  Inżynierii Lądowej 
i Środowiska, którą to nazwę jednostka uzyskała w 2001 r.  
w wyniku utworzenia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wraz z upływem czasu zmieniała się struktura kadry na-
ukowej na wydziale i obecnie ok. 25 osób posiada habilita-
cję, w tym zatrudnionych jest co najmniej 11 profesorów 
tytularnych. 

Wydział od lat posiada uprawnienia do nadawania stop-
nia doktora w zakresie dyscyplin budownictwo i inżynieria 
sanitarna, a od 2013  r. ma uprawnienia do habilitowania 
w dyscyplinie budownictwo, i co należy podkreślić, stano-
wi to bardzo ważne osiągnięcie już nie tyle w skali wydzia-
łu, lecz również całej Uczelni.

W ogromnym skrócie sygnalizujemy 45-letni okres roz-
woju kierunku budownictwo na naszej Uczelni i jednocze-
śnie  informujemy,  że  uroczystości związane  z  obchoda-
mi Jubileuszu odbędą się w II połowie listopada bieżącego 
roku w siedzibie Wydziału.
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