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Może tylko cieszyć, że powołanie uniwersytetu w Zielonej Górze spo-
tkało się z tak szeroką akceptacją. Dumni są nie tylko mieszkańcy regio-
nu, zielonogórzanie, studenci i kandydaci na studentów. Projekt ustawy
nie budził emocji politycznych, a ze strony opiniodawczych gremiów aka-
demickich w Polsce słychać było słowa zachęty i aplauzu. Odczuliśmy to
szczególnie mocno podczas pierwszej inauguracji roku akademickiego.
Gościliśmy w tym czasie wielu rektorów szkół wyższych, którzy brali
udział w naszym święcie. I dwóch ministrów edukacji. Wszyscy uznali
powołanie uniwersytetu za nową jakość, szansę nie tylko dla lubuskiego
regionu, ale także dla miejscowego środowiska naukowego. Nic więc
dziwnego, że nowy podmiot akademicki budzi tyle zainteresowania.

Uroczysta inauguracja, pierwsze wielkie święto Uniwersytetu, miało
skromną acz godną oprawę. Podczas uroczystości gromkimi brawami
środowisko podziękowało autorom sukcesu – rektorom Michałowi Kisie-
lewiczowi i Andrzejowi Wiśniewskiemu. A że uniwersytet powstał nie
tylko na mocy dekretu władzy, a dzięki woli i dokonaniom zielonogór-
skiego środowiska naukowego, mogliśmy się przekonać na otwartej bez-
pośrednio po inauguracji w Muzeum Ziemi Lubuskiej ekspozycji dorobku
WSP i Politechniki. Końcowym akordem inauguracji uniwersytetu było
przekazanie do użytku nowego akademika, nie tylko funkcjonalnego, ale
i cieszącego elegancką nowoczesnością. O uroczystościach inauguracyj-
nych piszemy wewnątrz numeru ilustrując je licznymi fotogramami. Nie
można też zapomnieć o interesującym wykładzie inauguracyjnym
prof. Mariana Eckerta, który dowiódł, że najbardziej twórczy inżyniero-
wie polscy byli wysokiej próby humanistami, a ich dorobek przetrwał
pokolenia.

Już nazajutrz po inauguracji czuło się atmosferę akademickiej pracy
– zajęcia dydaktyczne, konferencje naukowe, obrony prac dyplomowych
i doktoratów. Akademicka codzienność.
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