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__ Ewa Sapeńko

Tradycją stało się już, że w czasie Dni Zie-
lonej Góry, czyli popularnego Winobrania orga-
nizowanego corocznie na początku września, 
podczas uroczystej Sesji Rady Miasta wręczane 
są tytuły Honorowych Obywateli Zielonej Góry. 
W tym roku te zaszczytne wyróżnienia otrzy-
mało trzech zasłużonych mieszkańców Winnego 
Grodu, a wśród nich znalazł się prof. dr hab. Mi-
chał Kisielewicz – współtwórca i pierwszy rektor 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wniosek o uho-
norowanie prof. M. Kisielewicza złożył Prezy-
dent Miasta Janusz Kubicki.

Profesor Michał Kisielewicz z zielonogórskim 
środowiskiem akademickim związany jest od sa-
mego początku jego istnienia, czyli od połowy 
lat sześćdziesiątych. Natomiast z samą Zieloną 
Górą od szkoły średniej – to tutaj zdał maturę 
i rozpoczął swoje dorosłe życie. Do tamtych 
czasów nawiązał przewodniczący Rady Miasta, 
Piotr Barczak, mówiąc: Jeśli prześledzicie Pań-
stwo drogę życiową Profesora Michała Kisie-
lewicza, to przekonacie się, że nie była ona 
prosta i usłana różami. Z determinacją, dziś 
rzadko spotykaną u młodych ludzi Profesor 
sam, etapami zdobywał wykształcenie. A potem 
uczył się tego, jak uczyć innych. Bo prof. Michał 
Kisielewicz tuż po maturze, w 1959 r. rozpoczął 
pracę w Technikum Mechanicznym, a rok póź-
niej w Technikum Budowlanym w Zielonej Gó-
rze.

Na zakończenie uroczystości prof. Michał Ki-
sielewicz powiedział: Bardzo się cieszę, że mo-
głem swoją aktywnością przyczynić się do tego, 
że Zielona Góra stała się miastem uniwersy-
teckim. Bardzo serdecznie dziękuję za uznanie 
moich wysiłków za wystarczające do tego, by 
otrzymać tytuł honorowego obywatela miasta.

Prof. Michał Kisielewicz jest czwartym rek-
torem zielonogórskich uczelni, który otrzymał 
zaszczytny tytuł honorowego obywatela Zielo-
nej Góry. W 2010 r. byli to profesorowie: Hie-
ronim Szczegóła i, nieżyjący już dzisiaj, Marian 
Eckert. Natomiast w 2017 r. honorowym oby-
watelem naszego miasta został prof. Tadeusz 
Biliński.

Prof. Michał Kisielewicz jest też Lubuszani-
nem Roku 2001. Tytuł ten przyznali mu czytelni-
cy Gazety Lubuskiej tuż po połączeniu Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej z Politechniką Zielonogór-
ską.
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