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Uzyskanie komplementarnego wizerunku aktualnych działań związanych z 
organizacją szkolnictwa wyższego w Gorzowie wymaga opatrzenia krótkim ko-
mentarzem historycznym. Początki organizowania się szkolnictwa wyższego w 
Gorzowie sięgają do wydarzeń z 1947 roku. To właśnie wtedy powstała pierwsza 
uczelnia wyższa w Gorzowie, którą było Wyższe Seminarium Duchowne Admi-
nistracji Apostolskiej w Gorzowie przyszłej diecezji gorzowskiej. Uroczystego po-
święcenia i otwarcia Wyższego Seminarium Duchownego dokonał ks. kard. Au-
gust Hlond 26 października 1947 roku. 

Świeckie uczelnie zaczęły powstawać, głównie z inicjatywy określonych śro-
dowisk, którym przewodzili ludzie o wyjątkowym dynamizmie i determinacji. 
Jest to charakterystyczne dla społeczności gorzowskiej. Bardzo rzadko, przy tego 
rodzaju działaniach mamy do czynienia z inicjatywami instytucjonalnymi. Po-
wstały uczelnie prywatne. Filie uczelni poznańskich, punkty konsultacyjne i sek-
cje uczelni szczecińskich, wydziały uczelni poznańskich i wrocławskich, instytuty 
badawcze dużych zakładów przemysłowych, hodowlanych i weterynaryjnych – to 
działania instytucjonalne wprawdzie, ale wymuszone przez wybitne postaci ży-
cia naukowego i społecznego, którym w konsekwencji utworzenia jednostek dy-
daktyczno-naukowych umożliwiano rozwój indywidualny, jednak ograniczano, a 
nawet uniemożliwiano tworzenie dużych zespołów i jednostek badawczych – w 
konsekwencji utworzenia samodzielnej publicznej wyższej uczelni.

Przełomowym, także potwierdzającym co do zasady, jest zainicjowany przez 
Kazimierza Marcinkiewicza proces tworzenia w Gorzowie państwowej wyższej 
uczelni zawodowej. Był to okres kompleksowego zaangażowania się wiceministra 
oświaty ustępującego Rządu premier Hanny Suchockiej w zbudowanie zaplecza 
środowiskowego (co miało swoje odzwierciedlenie w składzie powołanego Kon-
wentu uczelni, która powstała w Gorzowie) oraz instytucjonalnego, czyli Gorzow-
skiej Wyższej Szkoły Zawodowej, a także Fundacji na Rzecz Gorzowskiej Szkoły 
Wyższej w Gorzowie. Samodzielna wyższa uczelnia zawodowa, zainaugurowała 
swoją działalność na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 21 lipca 1998 
roku. 

Rozpoczął się proces budowania środowiska jak na tamten czas, na kruchym 
wprawdzie, ale już formalno-prawnym, samodzielnym zapleczu instytucjonal-
nym. Od początku istnienia Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej jej rozwój 
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jest bardzo dynamiczny i to pod wieloma względami. Z każdym rokiem podejmo-
wano kolejne inicjatywy, które w konsekwencji zmierzały do sformułowania przez 
przewodniczącego Konwentu nowego celu. Dla kilkunastotysięcznego środowi-
ska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie (studenci, absolwenci 
studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych, pracownicy 
dydaktyczni i administracyjni) i dla gorzowskiego środowiska Akademii Wycho-
wania Fizycznego, przyszedł czas na utworzenie w Gorzowie akademickiej uczelni 
wyższej, która podjęłaby się pełnego kształcenia z nadawaniem tytułu licencjata, 
magistra i stopnia doktora, a co najważniejsze dla naszego miasta i północnej 
części województwa lubuskiego – stałaby się w pełni prawną, samodzielną insty-
tucją naukowo-badawczą. Połączenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z 
Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej w Gorzowie Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu było przedmiotem styczniowych (22 stycznia 2006 r.) roz-
mów w murach PWSZ w Gorzowie, zainicjowanych przez ówczesnego Premiera 
Rządu RP Kazimierza Marcinkiewicza z udziałem prof. dra hab. Zenona Głodka, 
rektora PWSZ w Gorzowie i dra hab. prof. AWF Tomasza Jurka, dziekana ZWKF 
w Gorzowie. Koordynatorem wszelkich działań organizacyjnych budowy gorzow-
skiej akademickiej uczelni wyższej z upoważnienia rektora prof. dra hab. Zenona 
Głodka był Kanclerz PWSZ w Gorzowie Roman Gawroniak.

Poniższe zestawienie czasowo-podmiotowo-przedmiotowe jako kalendarium 
opisuje zakres działań. Pełny obraz wielomiesięcznej pracy zawiera się w notat-
kach służbowych, protokołach, uchwałach i pismach kierowanych do różnych in-
stytucji i osób funkcyjnych. Kalendarium nie opisuje cotygodniowych roboczych 
spotkań i konsultacji Kanclerza PWSZ w Gorzowie Romana Gawroniaka z dzie-
kanem ZWKF w Gorzowie dr. hab. prof. AWF Tomaszem Jurkiem przy udziale w 
większości rozmów Janusza Dreczki. Były one przestrzenią wypracowywania stra-
tegii rzeczowo-merytorycznej w pracach nad utworzeniem uczelni akademickiej.

KALENDARIUM

6 maja 2006 r. – Gorzów
Spotkanie z udziałem Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza w Bi-
bliotece Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie z dr prof. 
PWSZ Beatą Orłowską – prorektorem PWSZ, rektorem AWF w Poznaniu prof. dr 
hab. Tadeuszem Rychlewskim, dziekanem ZWKF w Gorzowie Tomaszem Jurkiem, 
kanclerzem PWSZ w Gorzowie Romanem Gawroniakiem przy udziale Janusza 
Dreczki –w tym czasie doradcy Premiera w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Janusz Dreczka
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Od lewej: rektor PWSZ prof. Zenon Głodek, kanclerz PWSZ Roman Gawroniak, 
Premier RP Kazimierz Marcinkiewicz i dziekan ZWKF prof. Tomasz Jurek

22 czerwca 2006 r. – Gorzów
W Bibliotece Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się zamiej-
scowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gorzowa, po-
święcone debacie nad konsolidacją i rozwojem gorzowskiego środowiska nauko-
wego i szkolnictwa wyższego. Efektem debaty było zwołanie nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta Gorzowa.

27 czerwca 2006 r. – Poznań
Spotkanie stron z Prezesem Rady Ministrów Kazimierzem Marcinkiewiczem w 
siedzibie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, podczas którego uszcze-
gółowiono warunki dotyczące zakresu i harmonogramu rzeczowo-czasowego 
wspólnych działań na rzecz realizacji tego historycznego dla Gorzowa przedsię-
wzięcia, związanego z rozwojem szkolnictwa wyższego w Gorzowie.

25 września 2006 r. – Gorzów, Poznań
a) Skierowanie oficjalnego stanowiska woli stron w formie pisemnej do Sekretarza 
Stanu w Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dra hab. Stefana Jurgi,
b) skierowanie pisma do Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa, w sprawie 
zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta na dzień 11 października 2006 r.,
c) skierowanie zaproszenia do Podsekretarza Stanu w Min. Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego prof. dra hab. inż. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego do złożenia oficjal-
nej wizyty w Gorzowie 11 października 2006 r. i udziału w nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta Gorzowa.

Na drodze do Akademickiej Uczelni Wyższej w Gorzowie Wielkopolskim ...
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30 września 2006 r. – Gorzów
Spotkanie w Bibliotece Głównej PWSZ w Gorzowie z dr. Maciejem Rudnickim, 
gorzowianinem, pracownikiem naukowym KUL-u, koordynatorem współpracy 
z Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie w sprawie realizacji projektu 
akademickiej uczelni wyższej w Gorzowie.

11 października 2006 r. – Gorzów
Wspólne posiedzenie Kolegium Rektora PWSZ w Gorzowie i Kolegium Dziekana 
ZWKF w Gorzowie. Rektorat PWSZ w Gorzowie przy ul. Teatralnej 25.

11 października 2006 r. – Gorzów
W Centrum Badań Euroregionalnych Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie ul. Kazimierza 
Wielkiego 13-15 w Gorzowie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gorzo-
wa z udziałem wiceministra K. J. Kurzydłowskiego. Przyjęto uchwałę popierającą 
starania gorzowskich uczelni publicznych o utworzenie akademii.

27 października 2006 r. – Warszawa
Wizyta kanclerza PWSZ Romana Gawroniaka w Ministerstwie Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego: rozmowy z ministrem K. J. Kurzydłowskim w sprawie utworzenia 
w PWSZ w Gorzowie Wydziału Inżynierskiego, planami w związku z rozpoczę-
ciem nowego roku akademickiego.

6 listopada 2006r. – Poznań 
Spotkanie władz AWF w Poznaniu i PWSZ w Gorzowie z Sekretarzem Stanu Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Stefanem Jurgą. Przyjęto 
trójstronną deklarację woli organów i osób, o podjęcie działań formalnych i orga-
nizacyjnych na rzecz utworzenia państwowej uczelni akademickiej w Gorzowie.

6 listopada 2006 r. – Gorzów 
W Bibliotece Głównej PWSZ w Gorzowie odbyło się spotkanie władz obu uczelni 
z marszałkiem Sejmu RP Markiem Jurkiem i wicewojewodą lubuskim Ireneuszem 
Madejem. Przyjęto wspólną deklarację współpracy instytucji przy procedowaniu 
legislacyjnym tworzenia państwowej uczelni akademickiej w Gorzowie.

10 listopada 2006 r. – Gorzów, Rogi
Przejęcie w dzierżawę Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Rogach 
należącego wcześniej do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazanego przez 
wojewodę lubuskiego Wojciecha Perczaka z przeznaczeniem na Stację Naukowo-
Badawczą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie oraz zamiejsco-
we międzyinstytutowe centrum kształcenia ustawicznego, wzbogacające zasoby 
materialne i merytoryczne powstającej akademickiej szkoły wyższej. Wojewoda 
Wojciech Perczak oraz prof. dr hab. Zenon Głodek, rektor PWSZ podpisali umo-
wę w sprawie budowy Miejskiej Sieci Komputerowej GORMAN. Projekt miał 
być finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
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działania 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Zakładał połączenie siecią światłowodową wszystkich jednostek należących do 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie i Zamiejscowego Wydzia-
łu Kultury Fizycznej w Gorzowie AWF w Poznaniu w ramach Akademickiego 
Szerokopasmowego Internetu Optycznego PIONIER. Projekt przewidywał, że z 
systemu będą korzystać również Komenda Wojewódzka Policji oraz Komenda 
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej i inne instytucje administracji rządowej 
w Gorzowie. W przyszłości administratorem MSK GORMAN, stanie się uczelnia 
akademicka w Gorzowie.
 
17 listopada 2006 r. – Warszawa
W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego miała miejsce wizyta rektora i 
kanclerza PWSZ w Gorzowie. Spotkali się oni w obecności Sekretarza Stanu w 
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej z ministrem K. J. Ku-
rzydłowskim w celu omówienia spraw formalnych związanych z wszczęciem pro-
cedowania utworzenia akademickiej uczelni wyższej w Gorzowie.

18 listopada 2006 r. – Gorzów
Spotkanie prorektora PWSZ dr Beaty Orłowskiej i kanclerza PWSZ w Gorzowie 
Romana Gawroniaka z dr hab. Maciejem Rudnickim. Omówiono strategię działań 
i rozmów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego do końca 2006 roku.

30 listopada 2006 r. – Rogi
W Stacji Naukowo-Badawczej i Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Gorzowie z siedzibą w Rogach odbyło się zwyczajne posie-
dzenie Senatu PWSZ, na którym przyjęto uchwałę akceptującą dążenie kierow-
nictwa do utworzenia wyższej uczelni akademickiej w Gorzowie. Bazą formalno-
prawną uczelni akademickiej miała być Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Gorzowie i ZWKF w Gorzowie AWF w Poznaniu. Przyjęto zastosowanie nazwy 
dla nowej uczelni: Akademia Gorzowska.

7 grudnia 2006 r. – Gorzów 
Jako działania równoległe w sprawie utworzenia akademickiej uczelni wyższej z 
inicjatywy wicewojewody lubuskiego w tzw. Pałacyku Ślubów rozmawiali wice-
wojewoda Ireneusz Madej, Tadeusz Jędrzejczak prezydent Gorzowa., prof. dr 
hab. Zenon Głodek, rektor PWSZ oraz dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek dziekan 
Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej AWF. Dyskutowano nad harmono-
gramem działań wspierających inicjatywę utworzenia Akademii. Ustalono, iż w 
II kwartale 2007 roku złożony zostanie w tej sprawie wniosek do Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezydent Jędrzejczak zadeklarował pomoc finan-
sową i organizacyjną przy tworzeniu nowej jednostki akademickiej. Uzgodniono, 
aby w imieniu obu gorzowskich uczelni państwowych rektor PWSZ, wystąpił z 
wnioskiem do Urzędu Miasta o uwzględnienie w uchwale budżetowej miasta na 
2007 rok wydatków na potrzeby tworzącej się akademickiej szkoły wyższej.
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21 grudnia 2006 r. – Gorzów 
Posiedzenie Rady Wydziału Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Go-
rzowie AWF w Poznaniu. Przyjęto uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym 
się, obligującą władze uczelni do współdziałania z PWSZ w Gorzowie w zakresie 
utworzenia państwowej uczelni akademickiej w Gorzowie.

29 grudnia 2006 r. – Gorzów 
Podczas sesji Rada Miasta Gorzowa nie uwzględniła w uchwale 036/IV/2006 w 
sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok, wniosku rektora PWSZ w Go-
rzowie wydatków na potrzeby tworzącej się Akademickiej Uczelni Wyższej w Go-
rzowie.

3-29 stycznia 2007 r. – Gorzów, Poznań, Warszawa
Podjęto starania w kwestii zobowiązań wobec AWF w Poznaniu, połączone z 
działaniami (rozmowy, rozpoznanie, uzgodnienia) przez kanclerza Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Romana Gawroniaka co do możliwości 
wprowadzenia zadania „Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Poznaniu z przeznaczeniem na Wydział Rehabilitacji i Promo-
cji Zdrowia oraz Wydział Turystyki i Rekreacji” do Regionalnego programu ope-
racyjnego województwa wielkopolskiego na lata 2007–2013. Był to warunek 
stawiany przez władze AWF zgody na odłączenie od uczelni ZWKF w Go-
rzowie. Efektem rozmów było skierowanie przez rektora AWF w Poznaniu 
prof. dra hab. med. Tadeusza Rychlewskiego do Grażyny Gęsickiej – Mini-
ster Rozwoju Regionalnego stosownego pisma z 5 stycznia 2007 r. zawierającego, 
wniosek na kwotę 29,5 mln. zł. Powzięto starania o uzyskanie pozytywnej opinii 
właściwych podmiotów, stanowiących poparcie realizacji tego zadania. Włączono 
do rozmów: senator Elżbietę Rafalską, posła Marka Surmacza, Sekretarza Stanu w 
Ministerstwie Budownictwa Piotra Stycznia oraz prof. Macieja Rudnickiego. W 
trakcie przeprowadzono rozmowy: prof. Tadeusz Rychlewski z ministrem Stefa-
nem Jurgą w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku AWF Poznań do mi-
nister Grażyny Gęsickiej; prof. T. Rychlewski rozmawiał także z ministrem Jurgą 
o wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy tworzeniu Wydziału 
Rehabilitacji i Promocji Zdrowia AWF-u. Senat AWF zaplanował swoje posiedze-
nie na pierwszą połowę lutego 2007 roku.

31 stycznia 2007 r. – Gorzów 
Oficjalną wizytę w PWSZ w Gorzowie za rekomendacją wiceministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego złożyli przedstawiciele 
władz Politechniki Koszalińskiej. Wizyta dotyczyła współpracy w zakresie uru-
chomienia z nowym rokiem akademickim kierunku studiów inżynierskich. Go-
spodarzami spotkania byli: rektor PWSZ prof. dr hab. Zenon Głodek, prorektorzy 
PWSZ dr Beata Orłowska i dr Jerzy Hrybacz oraz kanclerz PWSZ Roman Ga-
wroniak. Władze Politechniki Koszalińskiej reprezentowali prorektor ds. nauki i 
współpracy z gospodarką prof. dr hab. inż. Tomasz Heese oraz Dziekan Wydziału 
Mechanicznego prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka. Uzgodniono, że zostanie złożony 
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wniosek na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w Gorzowie, co nastąpi 
po podpisaniu stosownego porozumienia międzyuczelnianego uwzględniającego 
specjalności kształcenia przyjęte w następnych rozmowach.

11 lutego 2007 r. – Gorzów 
Przeprowadzono wizję lokalną, budynku przy ul. 30 Stycznia w Gorzowie tzw. 
Pałacu Biskupiego, dawnej siedziby biskupów gorzowskich. Z inspiracji przedsta-
wicieli Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze, rozważano przyjęcie do zasobów nie-
ruchomości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie wspomnianego 
obiektu na warunkach uzgodnionych przez strony z przeznaczeniem na Rekto-
rat powstającej akademickiej uczelni wyższej w Gorzowie, siedzibę powstającej 
Fundacji Rozwoju Nauki im. biskupa gorzowskiego ks. dra Wilhelma Pluty oraz 
placówki badawczej tegoż samego patrona. Uzgodniono przystąpienie do zdefi-
niowania przez strony, uwarunkowań formalnych, prawnych i merytorycznych, a 
w konsekwencji podjęcia czynności formalno-prawnych. W powyższym uczestni-
czyli: ks. Wojciech Jurek jako przedstawiciel pełnomocny Kurii diecezji zielono-
górsko-gorzowskiej, Dziekan ZWKF dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek i Kanclerz 
PWSZ Roman Gawroniak.

15 lutego 2007 r. – Poznań 
Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Roman Gawro-
niak, odbył spotkanie i przeprowadził rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim w 
Poznaniu, z wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zbi-
gniewem Czerwińskim. Rozmowa dotyczyła włączenia do Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, na wniosek 
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, projektu pn.: „Budowa Budynku 
Dydaktycznego na Potrzeby Wydziałów-Rehabilitacji i Promocji Zdrowia oraz 
Turystyki i Rekreacji”. Przewodniczący Czerwiński, zdeklarował przedstawie-
nie sprawy samorządowym władzom Województwa Wielkopolskiego i osobiste 
poparcie wniosku.

luty/marzec 2007 r. – Gorzów 
Prace końcowe nad przygotowaniem wniosku, dokumentacji założycielskiej i uza-
sadnienia utworzenia Akademii Gorzowskiej (uwarunkowania, statut, potencjał 
naukowy, potencjał dydaktyczny, projekt budżetu, perspektywa rozwoju).

25 kwietnia 2007 r. – Warszawa 
Poseł RP V kadencji Marek Surmacz z inicjatywą poselską składa na ręce mar-
szałka Sejmu Marka Jurka wniosek z projektem poselskiej ustawy o tworzeniu 
Akademii Gorzowskiej.

2 maja 2007 r. – Warszawa 
Wizyta senator RP Elżbiety Rafalskiej, kanclerza PWSZ Romana Gawroniaka i Ja-
nusza Dreczki w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i rozmowy z min. Włady-
sławem Ortylem na temat planowanych kierunków rozwoju tworzącej się uczelni 
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gorzowskiej, jej roli w regionie lubuskim oraz możliwości wsparcia planów roz-
wojowych Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – w perspektywie fi-
nansowej 2007-2013.

8 maja 2007 r. – Warszawa 
Skierowanie wniosku do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP V kaden-
cji do pierwszego czytania projektu ustawy o utworzeniu Akademii Gorzowskiej.

czerwiec/lipiec 2007 r. – Warszawa
Uzyskanie ekspertyz i opinii Biura Analiz Sejmowych oraz stanowiska Rządu RP 
w sprawie projektu dotyczącego utworzenia z Zamiejscowego Wydziału Kultu-
ry Fizycznej w Gorzowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz z 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie – Akademii Gorzowskiej, z 
siedzibą w Gorzowie, której podstawowym kierunkiem działalności będzie kształ-
cenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, 
społecznych, ekonomicznych, prawnych, technicznych i wychowania fizycznego.

czerwiec 2007 r. – Warszawa 
W planie pracy Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP V kadencji, przy-
jętym do realizacji na drugie półrocze 2007 roku, założono na drugie grudniowe 
posiedzenie (a dwudzieste czwarte w kolejności) pierwsze czytanie i przeprowa-
dzenie prac ustawodawczych nad projektem ustawy o utworzeniu Akademii Go-
rzowskiej.

7 września 2007 r. – Warszawa 
Na czterdziestym siódmym posiedzeniu Sejmu RP V kadencji Sejm podjął uchwa-
łę w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie 
art. 98 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej postanowił skrócić swoją ka-
dencję. Pojawiło się zagrożenie, że złożony już w Sejmie projekt ustawy o powoła-
niu Akademii Gorzowskiej nie zostanie uchwalony przed końcem kadencji.

19 września 2007 r. – Warszawa 
Odbyło się czterdzieste ósme, ostatnie posiedzenie Sejmu RP V kadencji, z któ-
rą to kadencją Sejmu związane były losy projektu ustawy utworzenia Akademii 
Gorzowskiej. Niestety nie doszło do grudniowego posiedzenia Sejmowej Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży, co było równoznaczne z nierozpatrzeniem wniosku. 
W konsekwencji odstąpiono od realizacji koncepcji utworzenia Akademii Go-
rzowskiej z siedzibą w Gorzowie z połączenia Zamiejscowego Wydziału Kultury 
Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego w Po-
znaniu oraz z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie.

Janusz Dreczka


