4

UNIWERSYTET

ZIELONOGÓRSKI

NR

9

(11)

I N A U G U R A C J A
N O W E J
K A D E N C J I

PRZEJŚCIE ORSZAKU SENACKIEGO DO AULI

HYMN PAŃSTWOWY ROZPOCZYNA UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI

OD CHWILI UROCZYSTEJ IMMATRYKULACJI, POPRZEDZONEJ ŚLUBOWANIEM,
KANDYDACI STAJĄ SIĘ STUDENTAMI

30 września po raz drugi na Uniwersytecie Zielonogórskim zabrzmiało
Gaudeamus Igitur – po raz drugi tego
dnia wydarzyło się wiele innych rzeczy.
Jednak cała uroczystość inauguracyjna
miała jak zwykle niepowtarzalny charakter. Niby mamy stare władze uczelni, a jednak nowe. Niby jak zawsze
Rektor i Senat wystąpili w pełnej gali,
a jednak rektorskie insygnia błyszczały
nowością. Niby jak zawsze uroczystość
uświetnił swoim występem chór uczelniany, tym razem jednak był to chór
Uniwersytetu pod kierownictwem ad.
Łucji Nowak. Jak zawsze uroczystości
inauguracyjnej towarzyszył sztandar,
ale tym razem był to nowy sztandar
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jak
zawsze też w intencji środowiska akademickiego została odprawiona msza
św. Tym razem jednak odbyła się ona
wieczorem, a nie rano. W kościele pw.
Św. Józefa Oblubieńca, a nie w kościele
pw. Najświętszego Zbawiciela, a wydarzeniem było poświęcenie sztandaru
uniwersyteckiego przez ks. bp. Adama
Dyczkowskiego - Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
I tak można by w nieskończoność –
niby jak zawsze, a jednak inaczej. Dlatego chyba za każdym razem inauguracja roku akademickiego przyciąga tylu
pracowników i studentów naszej uczelni. Aż chciałoby się powiedzieć, żeby
w przyszłym roku podczas inauguracji,
jak zawsze, licznie zgromadziła się
społeczność akademicka, ale by tym
razem wystarczyło dla wszystkich
miejsc w auli. To niestety jest chyba
jednak nieosiągalne. Potrzebna byłaby
nowa aula. Nowej auli na razie, niestety, nie będzie, ale jest za to nowy budynek Wydziału Nauk Ścisłych. Jego
otwarcie uświetniło uroczystości inauguracyjne. A mamy być z czego dumni.
I chociaż nastąpiło niewielkie opóźnienie w wyposażeniu sal (trzeba było
nawet przesunąć termin rozpoczęcia
zajęć dla studentów WNŚ o tydzień), to
warunki w jakich przyszło pracować
i uczyć się ścisłowcom z pewnością
zrekompensują wszelkie niewygody
związane z tym poślizgiem.
Inauguracja roku akademickiego to
doskonały moment do podsumowania
roku minionego. Tym bardziej, że był to
pierwszy rok funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas ofi-
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cjalnych wystąpień i przemówień nie
zabrakło informacji o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Dla wielu ten uroczysty moment
zostanie na długo w pamięci. Otrzymanie odznaczenia państwowego jest
dużym osiągnięciem. Na pewno ten
dzień zapamiętają studenci pierwszego
roku, którzy mieli możliwość odebrania
indeksu z rąk Rektora. Jest to zawsze
ogromne wyróżnienie.
„...Nowy, drugi rok akademicki na
Uniwersytecie Zielonogórskim będzie
okresem wzmożonej dyskusji o kierunkach naszej dalszej działalności i rozwoju. Będzie to również okres dalszych
zmian organizacyjnych, racjonalizujących naszą gospodarkę finansową...”
powiedział w przemówieniu inauguracyjnym rektor prof. Michał Kisielewicz.
Miniony miesiąc pokazał, że dyskusje
mogą być rzeczywiście burzliwe, ale
bez nich nie byłoby możliwe uzyskanie
konsensusu. Może więc nie ma tego
złego, co by na dobre nie wyszło?
Z inauguracyjnych zapowiedzi Rektora
wynikają dalsze zmiany na naszej
uczelni. Miejmy nadzieję, że nie będą
budziły aż takich kontrowersji. Finansowa „mizeria” wymusza na wszystkich uczelniach w kraju działania nie
zawsze popularne wśród pracowników
i studentów. Nie oznacza to chyba jednak, że należy ich zaniechać.
W wystąpieniu Rektora padły zapowiedzi rozwoju uczelni, powołania
nowych kierunków i specjalności. Mimo
problemów finansowych wraca zapowiedź budowy Biblioteki Uniwersyteckiej, modernizacji istniejącej bazy dydaktycznej w obydwu kampusach
i budowy niezbędnych obiektów dla np.
Wydziału Humanistycznego. Wydaje
się jednak, że są to plany zbyt optymistyczne. Ich realizacja nie nastąpi tak
szybko jak można byłoby sobie tego
życzyć. Chyba, że te plany inwestycyjne
zostaną wsparte przez władze samorządowe miasta i regionu, o co zresztą
prof. Kisielewicz apelował w swoim
wystąpieniu. A sądząc po wypowiedziach lokalnych polityków w niedawnej kampanii wyborczej, w nadchodzącej kadencji Uniwersytet powinien być
oczkiem w głowie samorządów. Było
tyle różnych, publicznych zapowiedzi,
że warto je wszystkie zapamiętać.
Wykład inauguracyjny pt.: „Informatyka – nauka, sztuka czy rzemiosło?”
wygłosił prof. Marian Adamski. Jego
treść zamieszczamy w miesięczniku na
kolorowych stronach.
Ewa Sapeńko
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UROCZYSTOŚĆ GROMADZI ZAWSZE WIELU GOŚCI, PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW

KS. BISKUP DOKONUJE AKTU POŚWIĘCENIA BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH

WSTĘGĘ NA OTWARCIU OBIEKTU PRZECIĘLI WSPÓLNIE REKTOR M. KISIELEWICZ
I DZIEKAN M. BOROWIECKI

NOWY SZTANDAR UNIWERSYTETU ZOSTAŁ POŚWIĘCONY PODCZAS MSZY W INTENCJI ŚRODOWISKA
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