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W numerze 11 „Lubuskiego Nadodrza” (28 września br.) ukazała się rozmowa z naszym rektorem.
W tekście, z winy redakcji „Nadodrza”, pojawiły się istotne nieścisłości.

I choć redakcja miesięcznika je sprostowała w następnym numerze,
uważamy za celowe zamieszczenie rozmowy we właściwym brzmieniu.

redakcja „Uniwersytetu Zielonogórskiego”

RRReeekkktttooorrreeemmm   sssiiięęę   bbbyyywwwaaa
Rozmowa z rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego,
prof. dr hab. Michałem KISIELEWICZEM

Powstanie Uniwersytetu Zielonogórskiego
stało się faktem. W jakim nastroju jest Pan
Profesor?

Jestem dumny. Nasz wniosek był wnio-
skiem rządowym, czuliśmy aprobatę środo-
wiska akademickiego, o czym świadczy
udział rektorów uczelni z całego kraju pod-
czas uroczystości inauguracyjnych. Dumni
byliśmy 8 lipca, kiedy została podpisana
ustawa sejmowa powołująca Uniwersytet
Zielonogórski. Euforia szybko mija, gdy
zabieramy się za konkretną pracę. Dziś zaj-
mujemy się kształtowaniem projektów aktów
prawnych, regulaminem studiów, pracy wy-
działów. Nasza uczelnia buduje swe zasady
na wzorcach uniwersyteckich, nie rezygnując
z dotychczasowych doświadczeń Politechniki
Zielonogórskiej i WSP. Chcemy by naszej
działalności przyświecały idee poszanowania,
prawdy i szacunku.

Które z ugrupowań politycznych było naj-
bardziej zainteresowane utworzeniem Uni-
wersytetu?

Nie chcemy budować Uniwersytetu przez
pryzmat jakiegokolwiek ugrupowania poli-

tycznego. Parlamentarzyści działali z ogrom-
nym wyczuciem – pozostali w cieniu w pro-
cesie przygotowań, skonsolidowali się nato-
miast w ostatnim etapie – legislacyjnym.

Uniwersytet Zielonogórski narodził się
z potrzeb, czy też z ambicji środowiska aka-
demickiego?

Idea powołania w Zielonej Górze uniwer-
sytetu pojawiła się już w przeszłości. Te
pierwsze próby, były zapewne przedwczesne.
Świadczą jednak o ambicjach uniwersytec-
kich naszego środowiska. Przy ostatniej
próbie na początku jako Politechnika, z okre-
ślonym i zaawansowanym programem roz-
woju nie byliśmy nią zainteresowani. Nie
widzieliśmy szansy na jej realizację. Jednak
mając na względzie fakt, że taka szansa może
się w przyszłości, ze względu pogarszających
się warunków demograficznych, szybko nie
powtórzyć doszliśmy do wniosku, że nie
możemy stać z boku i zaproponowaliśmy
kolegom z WSP dyskusję o warunkach, które
obydwie uczelnie winny spełnić, by w Zielo-
nej Górze mógł powstać Uniwersytet.

Funkcja rektora Uniwersytetu Zielonogór-

skiego, czego serdecznie Panu Profesorowi
gratulujemy, to ogromne wyzwanie.

Jest to zaszczyt i ogromne zobowiązanie.
Kiedy w latach 80-tych zostałem rektorem
Wyższej Szkoły Inżynierskiej, łączyłem
działalność badawczą i dydaktyczną. Rów-
nież i teraz nie zrezygnuję z kontaktu ze
studentami. Rektorem się bywa, nauczycie-
lem akademickim się jest. Jako matematyk
i racjonalista kieruję się logiką, i staram od
samego początku systemowo rozwiązywać
wszystkie problemy. Dobrą atmosferę tworzy
wzmożona aktywność Senatu uczelni i być
może już w tym roku dojdzie do określenia
jasnych, klarownych zasad funkcjonowania
Uniwersytetu.

Czy jest w tym miejsce na prywatność?
Jestem silnym Rakiem, choć nieco dziś

zmęczonym. Żona, na szczęście, jest wyro-
zumiała... w miarę, ale niepokoi się, czy sobie
poradzę. Jeszcze przyjdzie czas na relaks.

Oprac. Jerzy Przybecki
i Małgorzata Kowalska-Masłowska

Diariusz prawniczy
W okresie od lipca do października br

ukazały się m.in. ważne dla uczelni, jej pra-
cowników i studentów akty prawne:
� ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wpro-

wadzeniu ustawy – Prawo ochrony śro-
dowiska, ustawy o odpadach oraz zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100,
poz. 1085),

� rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 11 września 2001 r.
w sprawie ustalania okresów pracy i in-
nych okresów uprawniających pracow-
ników uczelni do nagrody jubileuszo-

wej... (Dz. U. Nr 101, poz. 1094),
� rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-

dowej z dnia 13 września 2001 r.
w sprawie zmian rozporządzenia
w sprawie szczegółowych zasad, trybu
i kryteriów udzielania, spłacania oraz
umarzania kredytów studenckich... (Dz.
U. Nr 101, poz. 1096),

� ustawa z dnia 6 września 2001 r. o do-
stępie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198),

� rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 2 października 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustala-
nia wynagrodzenia za urlop wypoczyn-
kowy nauczycieli akademickich oraz
ekwiwalentu pieniężnego za okres nie-
wykorzystanego urlopu wypoczynkowe-
go (Dz. U. Nr 121, poz. 1301),

� rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 października 2001 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz.
U. Nr 122, poz. 1333).

Marian Drzewiecki*

* Autor jest radcą prawnym Uniwersytetu


