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N O M I N A C J E
PROF. CZESŁAW P. DUTKA OTRZYMUJE NAGRODĘ KULTURALNĄ
CZARTA LUBUSKIEGO ZA ORGANIZACJĘ
UNIWERSYTETU POEZJI.
ROK 1997

CZESŁAW PAWEŁ DUTKA

Minister Edukacji Narodowej mianował 1 grudnia 2002
r. na stanowisko profesora zwyczajnego Czesława Pawła
Dutkę z Instytutu Filologii Polskiej.
Profesor Cz. P. Dutka jest krytykiem, teoretykiem i historykiem literatury. Interesuje się socjologią wiedzy
i metodologią humanistyki, a jego działalność naukowa
obejmuje dwa obszary – problematykę socjologii nauki
oraz zagadnienia rusycystyczne (szerzej – slawistyczne),
leżące w zasięgu pasji komparatystycznych (interpretacyjnych i metodologicznych).
W dorobku Profesora znajdują się liczne prace naukowe i krytycznoliterackie, wśród nich: Literatura: badacz
i krytyk. Wybrane role partnerów interakcji poznawczej
(1990; 2000), Tancerz idei. Pisarz jako autor i świadek znaczeń (1995; 2000), Mit i gest. Bohater kordianowski prozy
rozrachunków inteligenckich (1986), Literatura – badacz
i krytyk. Wybrane role partnerów interakcji poznawczej
(1990), Mistrzowie i szkoły. Szkice o tradycji literaturoznawstwa (1998), Słowo peryferyjne. Eseje, szkice literackie i recenzje (1999); redakcje prac zbiorowych, m.in.: Maska i cień.
Sympozja Mickiewiczowskie (1998), Genologia i konteksty.
Materiały konferencji teoretycznoliterackiej (2000), Gatunki
okołoliterackie (2002), Norwid – nasz współczesny (2002).
Aktywnej pracy naukowej Profesora towarzyszy szeroka działalność organizacyjna. Jest on promotorem

M A R I A N

N O W A K

I

ZIELONOGÓRSKI

NR

2

(14)

N A G R O D Y

i moderatorem prac doktorskich i habilitacyjnej, organizatorem licznych konferencji naukowych, sesji, sympozjów. Był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany: przez
prezydenta (Złoty Krzyż Zasługi, 1989), ministra (Medal
Komisji Edukacji Narodowej, 1991, nagrody w latach
2000, 2001, 2002), rektora - w latach 1987, 1991, 1995
i władze miasta: 1992, 1996. „Zasłużony działacz kultury” (1977), mistrz kraju nauczycieli w szachach (1975),
odznaczony Złotą Odznaką Polskiego Związku Szachowego (1978), trener. Wśród wielu pełnionych przez
niego funkcji na uwagę zasługują: kierownictwo Zakładu Teorii Literatury IFP, funkcja prodziekana wydziału
ds. nauki i nauczania (1990-1996), przewodniczenie
Uczelnianej Komisji Wyborczej WSP TK i przez kilkanaście lat pracom regionalnego komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; zorganizowanie tzw. Uniwersytetu Poezji – ogólnopolskich warsztatów pisarstwa kreatywnego (1995-1998).
30 czerwca 1999 r. profesor Czesław Paweł Dutka powołany został na stanowisko rektora–założyciela wałbrzyskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
a ponadto w bieżącej kadencji (1999-2004) został wybrany do Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz powołany
do uczestniczenia w pracach Komitetu Ekspertów do
oceny jakości kształcenia na filologii polskiej w wyższych szkołach pedagogicznych. Pozostaje również
członkiem kilku towarzystw naukowych (PTJ, LTN),
założycielem i prezesem Wałbrzyskiego Towarzystwa
Naukowego. Przez lat kilkanaście przewodniczył działalności Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza
(oddział lubuski).
Zaangażowanie w pracę naukową i działalność organizacyjną nie przeszkadza Profesorowi Dutce w uprawianiu hobby, jakim są szachy. Trener i mistrz szachowy, przed laty członek klubów polanickiego i kłodzkiego; mistrz Polski nauczycieli (Gdynia 1975); organizator
3. edycji Memoriału Akiby Rubinsteina (publikacje),
wyznaje zasadę, iż „szachy jak muzyka, jak miłość potrafią uczynić człowieka szczęśliwym”.

Również nominację na stanowisko profesora zwyczajnego otrzymał Marian Nowak z Instytutu Matematyki,
prorektor ds. rozwoju naszego Uniwersytetu.
Prof. Marian Nowak (ur. 1950) ukończył studia na
kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Fizyki
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie
w latach 1973-1992 pracował jako nauczyciel akademicki
uzyskując stopnie doktora (1981 rok) i doktora habilitowanego nauk matematycznych (1989 rok). Tytuł profesora nauk matematycznych uzyskał w 2000 roku.
Na zielonogórskiej uczelni pracuje od 1992 roku.
Specjalnością naukową prof. Mariana Nowaka jest
analiza funkcjonalna i topologia. Jego badania dotyczą
głównie struktury topologicznej i teorii dualności przestrzeni funkcyjnych oraz topologicznej teorii miary. Jest
autorem 56 artykułów opublikowanych w czasopismach
o międzynarodowym zasięgu oraz redaktorem dwóch
sprawozdań konferencyjnych wydanych przez Uniwerl u t y
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sytet w Barcelonie.
Był organizatorem wielu konferencji międzynarodowych. Wygłaszał wykłady na uniwersytetach w Chinach, Rosji, Hiszpanii i Niemczech. Wypromował 2
doktorów nauk matematycznych.

W latach 1999-2000 pełnił funkcję prorektora WSP ds.
Nauki i Współpracy z Zagranicą, a w latach 1993-1997
był dyrektorem Instytutu Matematyki WSP. W roku
akademickim 2001/2002 pełnił funkcję prorektora UZ
ds. Szkoły Nauk Ścisłych i Ekonomicznych.

MICHAŁ PIOTR STOSIK

Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska. Sylwetkę wraz ze zdjęciem nowego profesora prezentujemy na
str. 14.

Tytuł profesora nauk weterynaryjnych otrzymał 9
grudnia ubiegłego roku Michał Piotr Stosik, dyrektor

J A N

B E R D Y S Z A K

Profesor Jan Berdyszak z Instytutu Sztuki i Kultury
Plastycznej, jedyny w Uniwersytecie doktor h.c. (Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie), jeden z najbardziej
utytułowanych pracowników naukowo-dydaktycznych,
o którego dorobku naukowym i artystycznym pisaliśmy

CZESŁAW OSĘKOWSKI

Prof. Czesław Osękowski z Instytutu Historii, dziekan
Wydziału Humanistycznego, otrzymał doroczną nagrodę redakcji „Studiów Zielonogórskich”, w których publikuje niemal od początku istnienia rocznika.

wielokrotnie, został laureatem tegorocznej edycji Nagrody
ARTeonu,
prestiżowego
ogólnopolskiego
miesięcznika o sztuce. Redakcja podkreśla, że laureat
miał liczną konkurencję.
„Tymczasem dokonania Profesora w wielu dziedzinach i dyscyplinach sztuk wizualnych i widowiskowych, funkcjonują jako klasyka. Lecz artysta, mimo
wieku 68 lat jest nadal młodym, rozpoczynając nowe
cykle w rzeźbie, instalacji (której był niekwestionowanym prekursorem), w grafice i fotografii. (...) Jego obszerny dorobek twórczy stanowi rodzaj refleksji artystyczno-filozoficznej” – uzasadnia swój wybór redakcja.
Dodajmy, że wcześniej Jan Berdyszak był stypendystą
rządu francuskiego, wyróżnionym nagrodą Krytyki
Francuskiej, jest też profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, uczelni, której był prorektorem.
I przewodniczącym rady artystycznej Centrum Rzeźby
Polskiej. Prowadzi też w Akademii Teatralnej we Wrocławiu zajęcia nt. Teatr w całości sztuki na studiach podyplomowych dla reżyserów. A w dorobku ma liczne
realizacje scenograficzne, m.in. do oper Pendereckiego.
Profesor jest stałym współpracownikiem naszego miesięcznika, co odnotowujemy ze szczególną satysfakcją.

Ukończył politologię na Uniwersytecie Wrocławskim.
Tam też w 1983 roku uzyskał stopień doktora nauk
politycznych. Habilitował się w 1995 roku w Instytucie
Historii UAM w Poznaniu z najnowszej historii Polski.
W 2000 roku uzyskał tytuł naukowy profesora w zakresie nauk humanistycznych. W 2001 roku został profesorem zwyczajnym. Profesor Cz. Osękowski w pracy naukowej zajmuje się historią polityczną Polski w XX wieku, stosunkami polsko-niemieckimi po 1945 roku oraz
historią Europy, ze szczególnym uwzględnieniem procesów integracyjnych. Jest autorem ośmiu książek
i osiemdziesięciu artykułów naukowych. Dotychczas
wypromował czterech doktorów, dwie dalsze osoby
mają otwarte przewody. Prowadzi otwarte seminarium
doktoranckie z historii politycznej Polski, w którym
uczestniczą 22 osoby. Pracę w byłej WSP podjął w 1983
roku. W latach 1994-1999 był zastępcą dyrektora Instytutu Historii ds. naukowych. Od 1999 roku jest dyrektorem Instytutu Historii. Od 2001 roku jest członkiem
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest członkiem
Komitetu Nauk Historycznych PAN. W swoim dorobku
ma niezwykle prestiżową nagrodę historyczną tygodnika „Polityka”, którą otrzymał w 2001 roku.

PANOM PROFESOROM SERDECZNE GRATULACJE SKŁADA REDAKCJA „UZ”.
l u t y
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