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12 lutego 2015 roku na Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze pożegnaliśmy Profesora Mariana Eckerta
- historyka, współtwórcę zielonogórskiego środowiska naukowego, rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej,
wojewodę zielonogórskiego i honorowego obywatela miasta Zielona Góra.
Marian Eckert urodził się 11 marca 1932 r. w Bydgoszczy.Większość okupacji spędził w Krakowie, gdzie uczęszczał na tajne
komplety. Po zakończeniu wojny rodzina wróciła do Wielkopolski, osiedlając się w Gostyniu. Tam M. Eckert uczęszczał do
gimnazjum i zdał maturę. W 1950 r. podjął studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Poznańskiego,
gdzie posądzony o „krytyczny stosunek do rzeczywistości i ZSRR” został skreślony z listy słuchaczy studiów drugiego stopnia.
Został wówczas skierowany do pracy do Rzepina, w którym spędził szesnaście lat. Był tam nauczycielem w szkole
podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Dodatkowo pracował w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Kadr Oświatowych, a następnie w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Zielonej Górze. Po wydarzeniach października 1956 r. mógł ponownie podjąć studia i w trybie eksternistycznym uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. W tej samej uczelni uzyskał w 1965 r. stopień doktora na podstawie napisanej pod
kierunkiem prof. Czesława Łuczaka rozprawy pt. Przemysł drzewny Polski Zachodniej w latach 1918-1939.
W 1967 r. M. Eckert podjął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, w której w różnych okresach do 1995 r. kierował Instytutem Organizacji Zarządzania oraz Instytutem Nauk Społecznych i Ekonomicznych. W 1973 r. ponownie w UAM na podstawie rozprawy Przemysł rolno-spożywczy w Polsce w latach
1918-1939 (Poznań 1974) uzyskał stopień doktora habilitowanego. Po utworzeniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej M. Eckert podjął współpracę z zielonogórską uczelnią humanistyczną, prowadząc zajęcia na kierunku historia.
W 1978 r. Marian Eckert został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1988 – profesorem zwyczajnym.
Profesor Marian Eckert dwukrotnie sprawował funkcję prorektora WSI ds. wychowania, a w kadencji 1987-1990 został
rektorem tej uczelni. Z jego inicjatywy podjęto wówczas prace zmierzające do nasycenia programów kształcenia treściami
związanymi z informatyką. M. Eckert był jednocześnie autorem koncepcji humanizacji studiów technicznych, wychowania przez kulturę. Walczył o miejsce filozofii, socjologii, psychologii i historii na studiach inżynierskich. Studenci i uczniowie
wysoce cenili sobie zajęcia Profesora Eckerta. Prowadził je na obu zielonogórskich uczelniach, a jego wykłady skupiały zawsze liczne grono słuchaczy. W latach 80. XX wieku był zaliczany do grona najlepszych nauczycieli akademickich w Polsce.
W latach 1993-1997 Marian Eckert pełnił funkcję wojewody zielonogórskiego, przyczyniając się do pozyskania dla
regionu licznych środków pomocowych Unii Europejskiej i unowocześniania infrastruktury województwa. Na polsko-niemieckiej granicy pojawiły się nowe przejścia, rozpoczął się też okres intensywnego rozwoju infrastruktury drogowej. W latach 1998-2006 był radnym sejmiku lubuskiego nadal aktywnie działając na rzecz regionu lubuskiego.
Po utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego Profesor Marian Eckert przeszedł na Wydział Humanistyczny do Instytutu Historii, z którym związany był już od lat i jako wykładowca mówił studentom o cywilizacyjnym znaczeniu nauk inżynierskich i mechanizmach ekonomicznych.
Dorobek naukowy Profesora Mariana Eckerta obejmuje ponad dwieście pozycji, w tym 15 książek. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół historii gospodarczej, roli czynnika ludzkiego w postępie naukowo-technicznym, historii politycznej Polski i stosunków polsko-niemieckich na pograniczu. W 1983 r. ukazała się jego Historia
polityczna Polski Odrodzonej, która do 1990 r. ukazała się w pięciu wydaniach osiągając nakład 500 000 egzemplarzy.
W 2002 r. M. Eckert przeszedł na emeryturę, nie przerywając jednak pracy w Instytucie Historii Uniwersytetu
Zielonogórskiego, w którym do 2008 r. prowadził wykłady i seminaria. Dopóki zdrowie mu pozwalało pozostawał
w stałym kontakcie ze swoim Uniwersytetem. W 2010 r. Profesor otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Zielonej
Góry.
Postać Profesora Mariana Eckerta najlepiej symbolizuje zmiany, które dokonały się w zielonogórskim środowisku naukowym – połączenie Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Był pracownikiem obu uczelni. W każdej z nich pozostawił
ślad. W uczelni technicznej walczył o miejsce dla humanistyki, humanistom uświadamiał znaczenie nauk technicznych dla rozwoju cywilizacji i kultury. Łącząc tradycje inżynierskie i humanistyczne wygłosił pierwszy wykład inauguracyjny w nowej uczelni.
Dariusz Dolański
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Nr 2

|222|

luty 2015

5

Z ogromnym żalem żegnamy

Profesora Mariana Eckerta
współtwórcę zielonogórskiego środowiska naukowego,
rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w latach 1987-1990,
wojewodę zielonogórskiego, honorowego obywatela Zielonej Góry.
Odszedł od nas wybitny Uczony, Człowiek wielkiego serca,
znakomity organizator, wspaniały Przyjaciel.
Zielonogórskie środowisko akademickie poniosło ogromną stratę!
Cześć Jego Pamięci!
Rektor, Senat
oraz pracownicy i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego
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