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10 sukcesy  naszych pracowników

proF. MaŁGorzaTa 
MikoŁaJczak  
czŁonkieM koMiTeTu nauk 
o LiTeraTurze pan 
(kadencJa 2011-2014)

Dr hab. Małgorzata Mikołaj-
czak, prof. UZ, kierownik 
Zakładu Teorii i Antropolo-
gii Literatury oraz Pracowni 
Badań nad Literaturą Re-
gionalną w Instytucie Filo-
logii Polskiej UZ, autorka 
monografii poświęconych 
twórczości Urszuli Kozioł i 
Zbigniewa Herberta, w tym 
książki Pomiędzy końcem 
i apokalipsą. O wyobraźni 
poetyckiej Zbigniewa Her-

berta (Wrocław 2007) nagrodzonej w konkursie Monogra-
fie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, redaktorka książek 
zbiorowych oraz rozpraw opublikowanych m.in. na ła-
mach „Pamiętnika Literackiego”, „Ruchu Literackiego”, 
„Tekstów Drugich”, „Zagadnień Rodzajów Literackich”, 
„Odry”, „Twórczości”, „Kwartalnika Artystycznego”, „Po-
lonistyki”, „Pograniczy”. Ostatnio wydała książkę Zbli-
żenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej 
(2010) oraz zredagowała monografię Bór nici. Wątki kla-
syczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta 
(Kraków 2011).  

Jej badania obejmują przede wszystkim literaturę II po-
łowy XX i początków XXI wieku, i koncentrują się na za-
gadnieniach poetyki, geopoetyki i antropologii literatury. 
W ostatnim czasie w obszarze jej naukowych zaintereso-
wań znajduje się również literatura regionalna, badana w 
aspekcie geopoetyki i teorii postzależnościowych. 

Prof. Małgorzata Mikołajczak aktywnie angażuje się w 
działalność kulturalną na rzecz regionu. Współpracując z 
Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. C. Norwi-
da w Zielonej Górze organizuje spotkania naukowe, pro-
wadzi wieczory autorskie w ramach Lubuskich Czwartków 
Literackich, jest członkiem (w tegorocznej edycji prze-
wodniczącą) jury konkursu na Lubuski Wawrzyn Literacki. 
Współtworzyła czasopismo kulturalne „Pro Libris”, a obec-
nie na jego łamach prowadzi dział poświęcony twórczości 
regionalnej. Jest ponadto autorką dwóch antologii poezji 
lubuskiej oraz licznych prac krytycznych poświęconych lo-
kalnej literaturze. 

Mama dwóch sześciolatków, Grzesia i Marcinka.   
(***)

proF. MieczysŁaw  
kuczMa  
wybrany do koMiTeTu 
Mechaniki pan 
(kadencJa 2011-2014)

W roku 2011 odbyły się wybory 
i rozpoczęła się nowa kadencja 
komitetów Polskiej Akademii 
Nauk na lata 2011-2014. Z ra-
dością informujemy, że w wy-
niku ogólnopolskich wyborów 
członkiem Komitetu Mechaniki 
PAN został wybrany prof. Mie-
czysław Kuczma. Jest to tym 
większe wyróżnienie dla niego 
i zielonogórskiego środowiska 
akademickiego, że jest to już 
ponowny wybór i jest on je-

dynym przedstawicielem UZ w Komitecie Mechaniki PAN.  
W dniu 1 grudnia 2011 r. odbyło się pierwsze zebranie KM 
PAN, na którym dokonano wyboru władz Komitetu na nową 
kadencję. Przez ostatnie dwie kadencje funkcję przewod-
niczącego pełnił czł. rzecz. PAN prof. Witold Gutkowski  
z IPPT PAN w Warszawie. W wyniku przeprowadzonych wy-
borów, przewodniczącym KM PAN na kadencję 2011-2014 
został wybrany większością głosów czł. koresp. PAN prof. 
Tadeusz Burczyński z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
W uznaniu zasług dla Komitetu Mechaniki PAN, zebranie 
nadało prof. W. Gutkowskiemu tytuł honorowego prze-
wodniczącego Komitetu Mechaniki PAN.

Bożena Kuczma

proF. Ferdynand 
roMankiewicz  
wybrany do koMiTeTu 
MeTaLurGii pan
(kadencJa 2011-2014)

Prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz został wybrany 
w skład Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk na ka-
dencję 2011-2014. W skład Komitetu zostało powołanych 

nasi pracownicy  
w pan


