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nych w zakresie historii, specjalności: historia powszechna 
XVI-XVIII w., historia cywilizacji brytyjskiej. 

W 1993 r. nasz Kolega ukończył studia w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Zielonej Górze, uzyskując stopień licen-
cjata w zakresie języka angielskiego i magistra w zakresie 
historii. Następnie podjął studia podyplomowe w Kingston 
University w Surrey, Wielka Brytania, gdzie w 1997 r. po-
myślnie ukończył kierunek europeistyka, uzyskując stopień 
Master of Science. w tym też samym roku został zatrudnio-
ny w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego w cha-
rakterze wykładowcy historii i kultury krajów angielskiego 
obszaru językowego oraz realioznawstwa brytyjskiego, jak 
również nauczyciela języka angielskiego. 

Wraz z likwidacją NKJO Marek Smoluk został zatrudniony 
w Instytucie Neofilologii na stanowisku asystenta, tym sa-
mym podejmując wyzwanie wynikające już nie tylko z dy-
daktycznego, ale także naukowego charakteru powstałej 
jednostki. Zainteresowania naukowe naszego Pracownika 
związane są z problematyką rozwoju cywilizacji brytyj-
skiej, a w szczególności z rozwojem renesansu i angiel-
skiego humanizmu w czasach Tudorów. Efektem tych badań 
stała się obroniona w 2007 r. praca doktorska pt.: Rozwój 
idei renesansu na dworze Henryka VIII. Już jako adiunkt, 
Marek Smoluk włączył w zakres swoich badań naukowych 
kolejny aspekt badawczy tj. edukacja a społeczeństwo 
w dobie Tudorów i Stuartów. Owocem tej pracy stała się 
rozprawa habilitacyjna pt.: Niższe warstwy angielskiego 
społeczeństwa w pierwszej połowie XVII wieku: ich status, 
życie rodzinne, tradycje i edukacja (Zielona Góra 2011). 
Poza zagadnieniami związanymi z powyższymi nurtami 
badawczymi, Pracownik naszego Zakładu analizował też 
historię i kulturę angielskiej monarchii, co sprawia – jak 
oceniają Jego Recenzenci – że dorobek naukowy dr. hab. 
Marka Smoluka jest ciekawy i różnorodny. 

Imponująco przedstawia się dorobek publikacyjny Nasze-
go Kolegi. Znajdziemy w nim dwie monografie oraz pięć 
rozdziałów w monografiach. Opublikował też 26 artykułów 
naukowych w czasopismach recenzowanych, w tym: 21 
w Polsce i pięć w wydawnictwach zagranicznych (Wilno, 
Bratysława, Istambuł, Baku, Ateny). Wyniki swojej pracy 
naukowej, dr hab. Marek Smoluk prezentował również pod-
czas konferencji naukowych. Spośród 13 takich wystąpień, 
pięć miało miejsce w instytucjach zagranicznych (Kowno, 
Istambuł, Ateny, Lizbona, Wilno). Ponadto od października 
2009 r. pełni funkcję Pełnomocnika Redaktora Naczelnego 
International Journal of Academic Research na Polskę z ra-
mienia Azerbejdżańskiej Narodowej Akademii Nauk, a od 
stycznia 2010 r. jest współredaktorem czasopisma Journal 
of Language and Literature (Baku). 

W uznaniu zasług dla osiągnięć naukowych, dr hab. Marek 
Smoluk był również zapraszany do wygłaszania wykładów 
gościnnych zarówno w Polsce (na uniwersytetach w Olsz-
tynie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu oraz na Politechnice Ko-
szalińskiej), jak i za granicą (na uniwersytetach w Kownie, 
Istambule, La Coruña, Alcalá, Madrycie, Almerii). Łącz-
nie otrzymał zaproszenia do pięciu ośrodków naukowych 
w Polsce i dziesięciu zagranicą.

Dr hab. Marek Smoluk pełni również dwie ważne funkcje 
na Wydziale Humanistycznym. Od 2007 r. jest członkiem 
wydziałowej komisji ds. egzaminów doktoranckich z języka 
angielskiego. Ponadto pracuje jako wydziałowy koordyna-
tor programu LLP/Erasmus w Instytucie Neofilologii, gdzie 
nadzoruje wymianę studentów w ramach tego programu. 
Nie można tutaj pominąć Jego roli w nawiązaniu współpra-

__DR HAB. INŻ. ROBERT SMOLEŃSKI

Miło nam poinformować, że 9 stycznia 2013 r. decyzją 
Rady Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomuni-
kacji Uniwersytetu Zielonogórskiego naszemu koledze Ro-
bertowi Smoleńskiemu nadano stopień naukowy doktora 
habilitowanego w dziedzinie elektrotechnika.

Robert Smoleński urodził się 28 czerwca 1973 r. w Kro-
śnie Odrzańskim. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Dy-
chowie, kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
w Krośnie Odrzańskim. w 1992 r. podjął studia na Wydziale 
Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej (WSInż.) w Zie-
lonej Górze, na kierunku elektrotechnika ze specjalnością 
energoelektronika w elektroenergetyce. Dyplom magistra 
inżyniera uzyskał w 1997 r. już na Politechnice Zielonogór-
skiej i został zatrudniony na stanowisku asystenta w obec-
nym Instytucie Inżynierii Elektrycznej.

Jego zainteresowania naukowe od samego początku kon-
centrowały się wokół zagadnień związanych z jakością ener-
gii elektrycznej i kompatybilnością elektromagnetyczną 

cy z następującymi ośrodkami: Vilniaus Universitetas (Li-
twa), İstanbul Üniversites (Turcja), Universidad de A Coru-
na (Hiszpania), Universidad de Alcala, Madryt (Hiszpania), 
Universidad de Almería (Hiszpania), Universidad Nacional 
de Educaciòn a Distancia, UNED, Madryt (Hiszpania), Istan-
bul Kültür University (Turcja), Universidad de Castilla - La 
Mancha (Hiszpania) oraz University of Milan (Włochy). 

Panu dr. hab. Markowi Smolukowi gratulujemy sukcesu 
oraz życzymy pomyślności w życiu osobistym i dalszych 
owocnych osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.

Leszek Szymański

__ ROBERT SMOLEŃSKI w CENTRuM BEzzAłOgOwyCH LOTów KOSMICzNyCH  
NASA w PASADENIE, w TLE łAzIK CuRIOSITy NA DwA MIESIąCE  
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PROf. zw. DR HAB. 
ANDRzEj RADzIEwICz–
wINNICKI zOSTAł 
CzłONKIEM 
CENTRALNEj KOMISjI 
DO SPRAw STOPNI  
I TyTułów 
DzIEDzINA: NAuKI SPOłECzNE;  
DySCyPLINA: PEDAgOgIKA;  
KADENCjA NA LATA 2013–2016

Andrzej Radzie-
wicz-Winnicki jest 
profesorem zwyczaj-
nym Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, so-
cjologiem wychowa-
nia i pedagogiem spo-
łecznym, członkiem 
m.in.: WEAR (World 
Association for Educa-
tional Research) oraz 
ISA (International So-
ciological Association), 
Państwowej Komisji Mi-
nisterstwa Szkolnictwa 
Republiki Słowackiej ds. 
Nadawania Stopni i Ty-

tułów Naukowych, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 
i Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Komitetu Nauk 
Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Był profesorem 
wizytującym (Visiting Professor) w zagranicznych ośrod-
kach akademickich (USA, Niemcy, Finlandia, Austria, Nor-
wegia, Dania, Węgry, Czechy, Słowacja). 

Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się 
wokół analizy procesów społecznych oraz skutków rady-
kalnych zmian organizacyjnych i programowych wprowa-
dzonych w instytucjonalnej oświacie, a także problemów 
marginalizacji społecznej (wykluczenia). 

Prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki jest autorem bardzo 
wielu publikacji naukowych, w tym m.in. monografii: Es-
says in Social Pedagogy; W poszukiwaniu Homo Oecono-
micus – Szkice polemiczne o wychowaniu; Educational De-
mocratization of Extramural Areas: The Case of Poland; 
Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edu-
kacji; Emeryci i renciści w sytuacji społecznego ubóstwa; 
Tradition and Reality in Educational Ethnography of Post-
-Communist Poland. Essays in Sociology of Education and 
Social Pedagogy.

M.K.

układów impulsowego przekształcania energii elektrycznej. 
w tym zakresie tematycznym opublikował 78 prac nauko-
wych, m.in. w prestiżowym czasopiśmie IEEE Transactions 
on Industrial Electronics. Brał czynny udział w realizacji pię-
ciu grantów naukowych, dwoma z nich kierował, był rów-
nież współwykonawcą projektu realizowanego na zamówie-
nie Banku Światowego pt.: Analysis of Technical, Economic, 
Social and Legal Factors Associated with the Implementa-
tion of Home Area Networks (HANs) within Smart Grids. 
Monografia habilitacyjna pod tytułem: Conducted Electro-
magnetic Interference (EMI) in Smart Grids została wydana 
przez renomowane wydawnictwo Springer-Verlag London. 
w ubiegłym roku prawa licencyjne do monografii zakupiło 
wydawnictwo China Machine Press - monografia jest obecnie 
tłumaczona i zostanie wydana w języku chińskim.

Dr hab. inż. Robert Smoleński prowadzi również aktywną 
działalność organizacyjną. Jest m.in. zastępcą dyrektora 
Instytutu Inżynierii Elektrycznej, kierownikiem Centrum 
Budownictwa Zrównoważonego i Energii (działającego 
w ramach Parku Naukowo-Technologicznego UZ), sekre-
tarzem Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, koordynatorem 
(w zakresie prac elektroenergetycznych) projektu: Trans-
graniczna infrastruktura polsko–niemiecka, dla poprawy 
stanu środowiska naturalnego.

Prywatnie dr hab. inż. Robert Smoleński jest żonaty, ma 
8-letniego syna, jego pasjami są wędkarstwo i koszykówka.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
w życiu osobistym i zawodowym!

Jacek Rusiński
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NAgRODA 
MINISTRA NAuKI 
I SzKOLNICTwA 
wyŻSzEgO

19 grudnia 2012 r. na 
specjalnej uroczystości 
w Zamku Królewskim  
w Warszawie prof. Barbara 
Kudrycka – Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 
wręczyła nagrody najwy-
bitniejszym polskim na-
ukowcom. W gronie laure-
atów nagród ministra 2012 
znalazł się prof. Romuald 
Będziński, z Zakładu 
Inżynierii Biomedycznej na 
Wydziale Mechanicznym.  
Profesor otrzymał nagro-
dę za osiągnięcia dydak-
tyczne. Serdecznie gratulujemy!

Agnieszka Mackiewicz


