4

INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO
Data 28 września 2001 r. zapisze się złotymi zgłoskami na kartach historii zielonogórskiej uczelni. Tego dnia odbyła się pierwsza
inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ponad 400 gości z całego
kraju zaszczyciło naszą uczelnię swoją obecnością.
„...To ważne wydarzenie nie tylko dla Zielonej Góry ale dla całej Polski (...) Rozwój
Uniwersytetu Zielonogórskiego będzie narodową inwestycją w przyszłość” - napisał
w liście odczytanym podczas uroczystej inauguracji prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Aleksander Kwaśniewski. Zanim jednak
rozpoczęto trwające kilka godzin składanie
życzeń i gratulacji, zebrani w auli uniwersyteckiej goście minutą ciszy uczcili pamięć tych,
którzy 11 września zginęli podczas tragicznych
wydarzeń w Nowym Jorku.
„...Powstanie uniwersytetu jest rezultatem
wieloletniej pracy całego środowiska naukowego...” – podkreślał w sprawozdaniu z działalności Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.
T. Kotarbińskiego prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski – rektor WSP. „...Pragnąłbym, aby
udało się zrealizować wszystkie ustalenia
przyjęte w trakcie negocjacji nad połączeniem
uczelni. Miarą naszego sukcesu będzie dzień,
w którym udając się na ul. Podgórną – do
siedziby byłej PZ – nie powiemy, iż jedziemy
„na Politechnikę”, a udając się na al. Wojska

Polskiego – do siedziby byłej WSP – nie powiemy, że jedziemy „na WSP”. Oby stało się to
jak najszybciej”. Wystąpienie Jego Magnificencji ostatniego rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej zostało przyjęte owacjami. Długo też
brzmiały brawa po tym, kiedy profesor Andrzej
Wiśniewski złożył insygnia władzy rektorskiej.
O zbiorowym udziale pracowników i studentów w procesie tworzenia uniwersytetu nie
zapomniał też w swoim wystąpieniu pierwszy
i ostatni rektor Politechniki Zielonogórskiej
prof. dr hab. Michał Kisielewicz „...Chciałbym
wszystkim autorom tego dzieła gorąco podziękować za wysiłek i pasję wkładaną w proces
jego tworzenia...”. Prof. M. Kisielewicz również złożył insygnia władzy rektorskiej
z emblematem Politechniki Zielonogórskiej, ale
tylko po to, aby chwilę później z rąk ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej prof. Edmunda Wittbrodta odebrać insygnia uniwersyteckie. Minister Wittbrodt wręczył też pierwszemu rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. M. Kisielewiczowi przyznany przez
Prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski kl. III.
W swoim wystąpieniu minister Wittbrodt
najwięcej radości sprawił jednak młodym
pracownikom nauki podkreślając, że nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym pozwoli na
wprowadzenie zaplanowanych zmian i regulację płac. „Wczoraj podpisałem rozporządzenie
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o nowych taryfikatorach, które obowiązują od
1 września. Mam nadzieję, że pozwoli to zatrzymać młodych, zdolnych pracowników
nauki na uczelniach” – powiedział minister.
JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. Michał Kisielewicz w swoim
wystąpieniu inauguracyjnym przekazał najważniejsze informacje m.in.: o potencjale
naukowym i kadrowym uczelni, strukturze
organizacyjnej oraz planach i zadaniach jakie
władze uniwersytetu stawiają sobie na najbliższą przyszłość. A tych jest bardzo dużo
„...spraw pilnych i ważnych, które powinny
zostać rozwiązane w ciągu najbliższego roku
jest bardzo wiele - powiedział JM Rektor.
Jestem przekonany, że zdążymy je wszystkie
rozpatrzyć. Sądzę również, że w ciągu tego
pierwszego roku istnienia Uniwersytetu Zielonogórskiego zakończony zostanie proces integracyjny naszego środowiska”.
Po
wystąpieniu
inauguracyjnym
JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
nastąpił najważniejszy moment w życiu studentów I roku – immatrykulacja. Studencka
delegacja wybrana spośród najzdolniejszych
młodych ludzi złożyła ślubowanie i otrzymała
indeksy. Ponieważ aula uniwersytecka była
przepełniona, ich koledzy, którzy wyjątkowo
licznie przybyli na tegoroczną inaugurację
mogli obserwować całą uroczystość na telebimie ustawionym w największym z uczelnianych korytarzy.
Goście, którzy zabrali głos podczas inauguracji nie kryli zadowolenia z tego, że zielonogórska uczelnia została przyjęta do „rodziny
uniwersyteckiej”. Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek składając
życzenia w imieniu Rektorów Uczelni Akademickich powiedział: „Jako starsi bracia i siostry
witamy w gronie polskich uniwersytetów”.
Ksiądz biskup Adam Dyczkowski był bardzo
zadowolony z faktu, że jest już biskupem miasta uniwersyteckiego. Prezydent Zielonej Góry
Zygmunt Listowski podarował uczelni
w prezencie zegar, aby ten odmierzał czas
Uniwersytetowi Zielonogórskiemu. Dumy nie
kryli też wicemarszałek województwa lubuskiego Edward Fedko i ówczesny wojewoda
lubuski Stanisław Iwan.
Wykład inauguracyjny pt. „Inżynierowie
polscy XIX i XX wieku – pragmatycy czy
idealiści?” wygłosił prof. dr hab. Marian
Eckert, który jest związany z zielonogórskim
środowiskiem naukowym niemal od początku
jego istnienia.
Ewa Sapeńko
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JUBILEUSZ
PROFESORA HIERONIMA SZCZEGÓŁY
25 września 2001 r. odbyła się uroczystość z okazji
70-lecia urodzin prof. dra hab. Hieronima Szczegóły, połączona z okolicznościowym spotkaniem i prezentacją księgi
pamiątkowej poświęconej Jubilatowi pt. Ziemie Zachodnie.
Polska - Niemcy. Integracja europejska, pod redakcją
naukową prof. dra hab. Czesława Osękowskiego. W spotkaniu wzięli udział senatorowie RP, prezydent Zielonej
Góry, władze uniwersytetu, autorzy księgi pamiątkowej,
przyjaciele oraz uczniowie Profesora.
Profesor Hieronim Szczegóła urodził się 24 września
1931 r. Wychowywał się w kręgu polskich i niemieckich
rówieśników, co miało poważny wpływ na jego późniejsze
zainteresowania badawcze, związane z odmiennością
kulturową społeczeństw różnych etnicznie i kulturowo.
Po uzyskaniu matury w 1950 roku w Liceum Pedagogicznym w Sulechowie, Hieronim Szczegóła pracował
w tymże Liceum przez trzy lata jako nauczyciel. Następnie
rozpoczął studia historyczne w WSP w Krakowie, które
ukończył w 1957 r. Jubilat podjął następnie pracę w szkolnictwie średnim województwa zielonogórskiego. Myśląc
o karierze naukowej, utrzymywał jednocześnie kontakty
z krakowskim środowiskiem naukowym, czego efektem
było przygotowanie rozprawy doktorskiej (1963).
W 1970 roku Hieronim Szczegóła uzyskał w Instytucie
Historii UAM w Poznaniu stopień doktora habilitowanego
nauk humanistycznych stając się w owym czasie jedyną
osobą w Zielonej Górze, posiadającą ten stopień naukowy.
W 1975 roku Jubilat został również pierwszym w Zielonej
Górze profesorem nadzwyczajnym, a w 1987 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.
Profesor Hieronim Szczegóła był w latach 1971-1975
rektorem WSP w Zielonej Górze. Ponownie – tym razem
już z wyboru – pełnił tę funkcję w latach 1981-1984
i w latach 1996-1999. Ponadto w latach 1973-1996 kierował jako dyrektor Instytutem Historii WSP.
Jubilat opublikował ogółem 30 książek, ponad 400 artykułów i przeszło 200 prac popularnonaukowych, należąc
dziś do najbardziej znanych w kraju badaczy pogranicza
polsko-niemieckiego i tzw. Ziem Odzyskanych.
Profesor ma również poważne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej. W sumie wypromował 14 doktorów,
pod jego opieką napisano 6 rozpraw habilitacyjnych, był
recenzentem 73 prac doktorskich, 16 habilitacyjnych oraz
napisał kilka recenzji w postępowaniu o tytuły profesorskie. Był też opiekunem kilkuset prac magisterskich
z historii i politologii.
Profesor Hieronim Szczegóła był w przeszłości i jest
nadal członkiem licznych towarzystw i gremiów naukowych, organizacji społecznych i rad wydawniczych. Przez
szereg lat pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa Lubuskiego
Towarzystwa Naukowego, Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Nauk Politycznych, był członkiem władz
Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego. Od 1968 roku jest m. in.
członkiem Instytutu Zachodniego w Poznaniu i Instytutu

Śląskiego w Opolu. Przez kilkadziesiąt lat był członkiem Rady Naukowej Głównej
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Przez trzy kadencje wchodził w skład
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Pod jego redakcją ukazywały się
w latach 1971-1986 „Rocznik Lubuski” i „Przegląd Lubuski”.
Jubilat był członkiem Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego
i Uniwersytetu Opolskiego. Był również założycielem Stowarzyszenia „Uniwersytet Lubuski”. Obecnie jest członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej
Akademii Nauk. Za prace zawodową i naukową wyróżniano go licznymi nagrodami, odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. 3 maja 2001
roku Prezydent RP nadał profesorowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia
Polski z Gwiazdą.
Robert Skobelski*
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