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Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie – 
prof. dr hab. inż. Marian Miłek senatorem Rzeczypospolitej  

Polskiej z Ziemi Lubuskiej 

W godzinach popołudniowych 26 września 2005 r. nadzieje i oczekiwania najbliż-
szych, przyjaciół, współpracowników oraz wielotysięcznej rzeszy lubuskich studen-
tów przerodziły się w absolutną pewność. Oto nasz Rektor – prof. dr hab. inż. Ma-
rian Miłek – jako kandydat niezależny w wyborach powszechnych do Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej przeprowadzonych dzień wcześniej uzyskał doskonały wynik 
w Okręgu Wyborczym nr 8, a tym samym na podstawie aktu wyborczego zdobył 

mandat parlamentarzysty!!! Radości i gratulacji 
nie było końca, jako że nasz Rektor w epoce su-
premacji ugrupowań politycznych postanowił sta-
nąć w szranki wyborcze bez fachowego wsparcia 
sztabów wyborczych, bez socjotechnicznej pomo-
cy specjalistów od kreowania wizerunku 
i nieograniczonych środków finansowych naj-
większych partii. Zwycięstwo i satysfakcja były 
tym większe, że w liczącym 560 posłów i senato-
rów dwuizbowym parlamencie identycznym za-
ufaniem wyborcy obdarzyli tylko trzech kandyda-
tów. Warto, zatem przybliżyć PT Czytelnikom 
sylwetkę nowego senatora RP. 

Prof. dr hab. inż. Marian Miłek urodził się 20 
maja 1945 r. w Katowicach. W 1970 r. uzyskał 

dyplom na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach i został 
zatrudniony w Instytucie Metrologii Elektrycznej tej uczelni na stanowisku 
asystenta. W 1976 r. uzyskał stopień naukowy doktora, w 1981 - doktora 
habilitowanego, zaś w 1993 r. otrzymał godność profesora nauk technicznych. 
W trudnych latach tzw. „pierwszej Solidarności“ i nocy stanu wojennego prof. 
Miłek aktywnie działał w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Od 1986 r. prof. Miłek jest pracownikiem naukowym 
Wyższej Szkoły Inżynirskiej w Zielonej Górze, gdzie m.in. pełnił funkcję 
Prorektora d/s Nauki oraz Rektora. To podczas jego kadencji trzykrotnie wzrosła 
liczba studentów WSI, zaś uczelnia uzyskała status Politechniki. Profesor jest 
autorem ok. 90 monografii, artykułów i podręczników z nauk technicznych 
i administracji publicznej. Przez całe swoje życie był i pozostał wierny systemowi 
wartości, które swoimi korzeniami wywodzi się z nauki społecznej Kościoła 
Rzymsko-Katolickiego. Jego bliscy znają skrzętnie skrywany sekret, że ponad 
wszelkie zaszczyty, ordery i nagrody Profesor przechowuje w pamięci prywatne 
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spotkanie z papieżem Janem Pawłem II, jakie przed laty miało miejsce 
w Watykanie. Do swoich osobistych osiągnięć prof. M. Miłek zalicza szczęśliwe 
życie rodzinne oraz wszędzie okazywany mu szacunek studentów 
i współpracowników. Talenty i wiedza Profesora została również wykorzystana 
poza ścisłym obszarem nauki. W latach 1997-1998 prof. dr hab. inż. Marian Miłek 
piastował urząd Wojewody Zielonogórskiego, a następnie Podsekretarza Stanu 
w reformatorskim rządzie prof. Jerzego Buzka. W 1998 r. podjął się niełatwej misji 
uruchomienia w Sulechowie Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej, 
która następnie została przekształcona w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. 
Od tego czasu prof. Miłek był dwukrotnie wybierany do pełnienia funkcji Rektora. 
To dzięki Jego wizjonerstwu, energii i optymizmowi odrestaurowano z pietyzmem 
zmurszałe budynki dydaktyczne w Sulechowie i Kalsku. Dzisiaj, budynek gówny 
PWSZ w Sulechowie i pałac w Kalsku byłyby ozdobą nawet renomowanych 
uniwersytetów. Niebywałą popularność nowy senator RP zawdzięcza gotowości 
współpracy pro publico bono z każdym człowiekiem i w każdej słusznej sprawie. 
Życzymy senatorowi RP zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów w wyższej 
izbie polskiego parlamentu!  

 

 
Rektor PWSZ w Sulechowie - prof. dr hab. inż. Marian Miłek dekoruje medalami 

najlepsze sprinterki Studenckiej Uniwersjady w Sulechowie – maj 2006 r. 


