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STANOWISKO 

Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. 

z dnia 04 stycznia 2007r. 

w sprawie: powołania samodzielnej wyższej uczelni akademickiej w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

Rada Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej z dużą satysfakcją przyjmuje fakt, że w Gorzowie Wlkp. 

podjęto działania w sprawie powołania samodzielnej uczelni akademickiej - Akademii Gorzowskiej, a w 

przyszłości nawet Uniwersytetu.  

 

Mamy pełną świadomość, że  nic bardziej nie wpływa na rozwój intelektualny miasta, jego  prestiż i rangę, 

jak istnienie samodzielnej uczelni akademickiej. 

 

To elity intelektualne Gorzowa, przy poparciu lokalnych czynników administracyjnych, utworzyły w 

ostatnich latach Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, która już zajmuje poczesne miejsce na polskiej 

mapie wyższych uczelni zawodowych. To dzięki wysiłkowi pracowników nauki gorzowski Zamiejscowy 

Wydział Kultury Fizycznej osiąga coraz wyższy poziom naukowy.  

I dziś, obie te placówki, stają się fundamentem powołania Akademii Gorzowskiej – pierwszej w dziejach 

miasta liczącego 750 lat samodzielnej uczelni akademickiej. 

 

Rada ZIP-H, w imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie, z radością i dumą wita zapowiedź 

utworzenia w najbliższej przyszłości Akademii Gorzowskiej, uczelni tak potrzebnej dla rozwoju 

gospodarczego Gorzowa i subregionu gorzowskiego.  

Tylko samodzielna uczelnia akademicka pozwoli nam na prowadzenie takiej polityki kształcenia kadr z 

wyższym wykształceniem, która będzie zgodna z naszymi interesami. Nasza młodzież nie będzie już 

musiała wyjeżdżać na kosztowne kształcenie do odległych miast. Dzięki samodzielnej uczelni będzie 

szansa na tworzenie ośrodków badawczych, co pozwoli na znaczne poszerzenie horyzontów 

intelektualnych nie tylko dla naukowców. 

 

Z całą stanowczością popieramy wszelkie działania na rzecz utworzenia samodzielnej gorzowskiej uczelni 

akademickiej, a zgłaszane ostatnio pomysły łączenia naszych szkół wyższych z innymi uczelniami w 

regionie, odczytujemy jako torpedowanie wysiłków ludzi, którym na sercu leży rozwój naukowy Gorzowa. 



66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 61, tel. (095) 72 87 311    

http://www.ziph.gorzow.pl     Regon: 211293154    NIP: 599 286 26 34     

 

 

 

 
W praktyce są to niestety próby pozbawienia Gorzowa szans na akademickość. Jeśli teraz ulegniemy tym 

nieprzemyślanym głosom, to pozbawimy się tej szansy znów na dziesięciolecia. 

 

Zwracamy się z apelem do władz miast, gmin i powiatów, których mieszkańcy, a szczególnie młodzież, 

mogliby się kształcić na gorzowskiej uczelni, o jak najszersze wsparcie idei utworzenia samodzielnej 

szkoły akademickiej w Gorzowie. Apel w szczególności kierujemy do władz Gorzowa, Kostrzyna, Dębna, 

Myśliborza, Barlinka, Choszczna, Strzelec Krajeńskich, Drezdenka, Międzyrzecza, Sulęcina, Skwierzyny i 

innych miast, gmin i powiatów województw lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. 

Oczekujemy, że tak jak do tej pory, z niezawodną pomocą, tym razem przy tworzeniu gorzowskiej uczelni 

akademickiej, pośpieszy Uniwersytet Szczeciński. 

Oczekujemy, że wsparcia w rozwoju akademickości Gorzowa udzieli także nowy zarząd województwa 

lubuskiego. To nie wspólna uczelnia zielonogórsko-gorzowska będzie cementować województwo 

lubuskie, ale rozsądna, zrównoważona polityka samorządu wojewódzkiego, który winien dostrzegać 

potrzeby naukowe także północnej części województwa.  

 

Ze swej strony ZIP-H deklaruje wszelką możliwą pomoc, jeśli będzie taka potrzeba, by jak najszybciej 

doprowadzić do powołania pierwszej w dziejach Gorzowa samodzielnej uczelni akademickiej. 

 

 

W imieniu Rady Zachodniej Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. 

 

       Jerzy Korolewicz 

                           Prezes 

 

  


