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Wydział Artystyczny, Instytut Muzyki

__fot. Michał Siergiejewicz

Dr Jakub Stankiewicz, Uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu, z dnia 5 stycznia 2016 r. na podstawie oceny
ogólnego dorobku artystycznego i przedstawionego osiągnięcia artystycznego Kuba Stankiewicz - The Music of Vic-

tor Young otrzymał stopień doktora habilitowanego sztuki
w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka.
Jakub Stankiewicz od początku swojej kariery zdobywał
doświadczenie i praktyczną wiedzę u boku mistrzów polskiej sceny jazzowej (Jan Ptaszyn Wróblewski, Zbigniew
Namysłowski). Współpraca ta inspirowała do poszukiwań,
wpływała na dalszy jego rozwój, kształtowanie muzycznej
świadomości, indywidualnego języka muzycznego. Przygotowywała także do roli lidera własnych zespołów.
W latach 1987–1990 studiował w Berklee College of
Music w Bostonie. Był to czas dużej aktywności muzycznej na scenie w USA, współpracował między innymi
z Orkiestrą Artie Shawa.
Przełomowym momentem w twórczej działalności Kuby
Stankiewicza była autorska płyta Northern Song(GOWI Records,1993), która odniosła znaczący sukces na polskim
rynku muzycznym. To w niej ujawnił się dojrzały artysta,
lider kwartetu. Klarujący się już wtedy styl pianistyki łączył
w sobie cechy głównego nurtu w muzyce jazzowej z liryzmem
i subtelnością, wrażliwością na brzmienie. Cechy te szybko
stały się rozpoznawalną marką pianistyki J. Stankiewicza.
Istotny rozdział w jego twórczości stanowią napisane kompozycje i aranżacje inspirowane twórczością literacką. W swojej
twórczości kompozytorskiej odwołuje się do poezji (J. Kukuła, A. Osiecka) co przekłada się na osiągnięcia fonograficzne
(płyty CD: Coś dla dzieci i nie tylko, Intro Music 2010; Ulice
wielkich miast - Ballady Agnieszki Osieckiej, Intro Music 2009).
Uczestniczy także w spektaklach słowno-muzycznych (Jazz
i Jasnorzewska, Alchemia czyli opowieść o czasie i Wrocławiu).
Napisał szereg piosenek, a także muzykę do sztuki teatralnej.
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Kolejni Pracownicy Uniwersytetu
Zielonogórskiego członkami
Komitetów Polskiej Akademii Nauk
___Komitet Inżynierii Środowiska PAN
____Prof. zw. dr hab. inż. Zofia Sadecka została wybrana
członkiem Komitetu Inżynierii
Środowiska Polskiej Akademii
Nauk.
__fot. z archiwum z. sadeckiej

__dr hab. Jakub Stankiewicz

Ważnym celem, jaki przyświeca twórczej działalności
Kuby Stankiewicza jest przywracanie pamięci o wybitnych kompozytorach (Victor Young, Roman Statkowski,
Bronisław Kaper). Twórczej pracy towarzyszą dociekania i rozmyślania teoretyczne o walorach naukowych.
Dowodem są wygłoszone referaty na konferencjach: Europejskie ślady standardów jazzowych (Międzynarodowa
Konferencja Naukowo–Metodyczna Współczesne metody
nauczania muzyki jazzowej, Zielona Góra, 18 listopada
2015), Jazz Standards: History, Present, Future na konferencji w Pradze (01.12.2013) oraz recital „Kilar” w ramach konferencji ISIM (International Society for Improvised Music, USA, 07.06.2014).
Owocem działalności artystycznej,
pracy koncepcyjnej i dojrzałości artystycznej oraz postawionych sobie celów
jest zrealizowany autorski projekt The
Music of Victor Young, który stał się
podstawą w przewodzie habilitacyjnym.
Nagranie płyty odbyło się w dniach
3-4 czerwca 2014 r. w TRITONE STUDIO
w Los Angeles, w znakomitym doborze
artystów. Obok Kuby Stankiewicza zagrali Dariusz Oleszkiewicz na kontrabasie i Peter Erskine na perkusji. Są to
muzycy wysokiego formatu, którzy od
dawna dołączyli do światowej czołówki
sceny jazzowej. Płyta została wydana
przez Warner Music Poland (2014).
Zarejestrowany materiał muzyczny na
płycie CD Kuba Stankiewicz - The Music
of Victor Young przedstawia nam Artystę, którego świadomość kształtowała
się na mainstream’owym nurcie muzyki jazzowej. Głównym
atutem świadczącym o oryginalności i wartości nagranej
muzyki jest czystość klasycznego, zespołowego brzmienia
połączona z wrażliwością oraz indywidualną koncepcją lidera. Kuba Stankiewicz od wielu lat należy do grupy najlepszych polskich pianistów jazzowych, a pianistykę Artysty
i jego indywidualny język wyróżniają takie cechy jak: subtelność, umiejętność budowania nastrojów, logiczne konstrukcje muzyczne, interesująca harmonika, wrażliwość
na barwę, wyobraźnia muzyczna. Dzisiaj Kuba Stankiewicz
należy do grona wiodących polskich artystów jazzowych.
Prowadzi szeroką działalność artystyczną jako muzyk instrumentalista, kompozytor, aranżer i lider zespołów. O pozycji
Artysty świadczy bezspornie jego rozległa współpraca z czołowymi muzykami jazzowymi, aktywny udział w festiwalach
muzyki jazzowej. Poza koncertami w Polsce jest aktywny
na zagranicznych scenach muzycznych (Niemcy, Rosja, USA,
Meksyk, Ukraina, Słowacja, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Portugalia, Czechy, Kanada, Bułgaria, Włochy, Białoruś,
Malta, Japonia, Węgry, Rumunia).
Za osiągnięcia twórcze i artystyczne otrzymał odznaczenia, nagrody i nominacje:
nominacja do Nagrody akademii fonograficznej Fryderyk 2013 w Kategorii Album Roku –Jazz; odznaka honorowa
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2013); nominacja do Wrocławskiej Nagrody Muzycznej (2013).
Serdecznie gratulujemy Kubie Stankiewiczowi dorobku
i habilitacji. Życzymy wielu sukcesów na drodze artystycznej, naukowej i dydaktycznej, a także w życiu osobistym.
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Profesor dr hab. inż. Zofia
Sadecka jest absolwentką
Politechniki Wrocławskiej.
Studiowała na Wydziale Inżynierii Sanitarnej, na którym w 1989 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
technicznych w zakresie inżynierii środowiska został jej
nadany Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa Wodnego
i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej w listopadzie 2002 r., a zatwierdzony decyzją Centralnej Komisji
ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w Warszawie
z dn.13.06 2003 r. Decyzją z dn. 26 czerwca 2014r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk
technicznych.
Jest autorką ponad 160 publikacji, w tym 4 monografii,
redaktorką lub współredaktorką 7 dzieł zwartych. Referaty były prezentowane na konferencjach i kongresach
zagranicznych w Kanadzie, Niemczech, Singapurze i na
Słowacji.
W całym dorobku Pani Profesor prezentuje jednorodny
i ważny obszar badań nad fenomenologią procesu biologicznego oczyszczania ścieków i optymalizacją działania systemów realizujących ten proces, ze szczególnym
uwzględnieniem stabilizacji osadów ściekowych. Zainteresowania naukowe bardzo dobrze wpisują się w aktualną
problematykę związaną z oczyszczaniem ścieków komunalnych i przemysłowych oraz procesami przeróbki i ostatecznego zagospodarowania osadów ściekowych.
Pani prof. Sadecka jest promotorką 5 doktoratów, była
również recenzentką 10 rozpraw doktorskich i 2 dysertacji habilitacyjnych oraz 6 monografii habilitacyjnych dla
wydawnictw. Recenzowała blisko 160 artykułów lub referatów, co pośrednio pomnaża dorobek w kształceniu kadry.
Była recenzentem grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Uzyskała
znaczące dokonania we współpracy z sektorem gospodarki
– 45 wdrożeń oraz 3 zgłoszenia patentowe.
W dydaktyce czynnej prowadziła wszystkie jej formy na
obu stopniach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
w tym seminaria oraz promotorstwo ponad 130 prac dyplo-
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mowych. Prowadzi wykłady i seminaria na studiach doktoranckich.
Jest zaangażowana w dydaktykę bierną. Pełniła/ni funkcje: prodziekana ds. nauki Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska UZ, Członek Rady Wydziału, przewodniczącej
Uczelnianej Komisji Wyborczej, jest członkiem Uczelnianej Komisji ds. Jakości kształcenia, Uczelnianej Komisji
ds. Finansów, Uczelnianej Komisji ds. Statutu, jest także
uczelnianym Rzecznikiem Dyscyplinarnym i elektorem do
Kolegium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Poza podstawową działalnością dydaktyczną prowadzoną w Uniwersytecie Zielonogórskim, ma też osiągnięcia
w kształceniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu inżynierii środowiska dla wybranych grup społecznych. Aktywnie uczestniczy w edukacji ekologicznej i szkoleniach
w zakresie technologii ścieków i osadów dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków.
Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej i naukowo-badawczej otrzymała 10 nagród Rektora naszej Alma Mater. Jej
działalność naukowa i dydaktyczna została wyróżniona
Srebrnym Medalem za długoletnią służbę oraz Medalem
Edukacji Narodowej. Pani Profesor jest Członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Rady
Programowej kwartalnika Ekotechnika i Rady Programowej
czasopisma Wodociągi i Kanalizacja. Posiada certyfikaty:
„E-learning w szkolnictwie wyższym”, Zespołu Ekspertów
Zewnętrznych ds. Analiz Delhi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.
Była organizatorem 12 i przewodniczącą Komitetu Naukowego 8 konferencji z cyklu Woda - Ścieki i Odpady
w Środowisku oraz międzynarodowej Polsko-Niemieckiej
Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo ekologiczne Euroregionu Sprewa- Nysa- Bóbr. Brała czynny udział w 18 konferencjach międzynarodowych oraz w ponad 50 konferencjach krajowych. Przewodniczyła 35 sesjom na konferencjach oraz była w komitetach naukowych 29 konferencji
(4 międzynarodowych).
Była współautorem 3 wniosków na granty, a w ostatnich
dwóch latach brała udział w realizacji 2 grantów w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Była
kierownikiem zakończonego projektu badawczego promotorskiego 5585/B/T02/2010/38. Aktualnie uczestniczy
w realizacji grantu współfinansowanego ze środków NCBiR
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEKON.
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__fot. z archiwum M. Nowaka

__fot. z archiwum J. motyla

20 stycznia 2016 r. Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego wybrała
swoich przedstawicieli do Komitetu Matematyki Polskiej
Akademii Nauk na kadencję 2016-2019.
Jako Jednostka Naukowa posiadająca kategorię A, WMIE
ma prawo posiadania dwóch przedstawicieli w Komitecie.
Zostali nimi: prof. dr hab. Jerzy Motyl oraz prof. dr hab.
Marian Nowak.

____Prof. dr hab. Jerzy
Motyl urodził się 14
listopada 1955 r. w Poznaniu. Studia matematyczne odbył na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest
absolwentem
specjalności matematyka teoretyczna (1979 r.). Rozprawę doktorską obronił
na Wydziale Matematyki
i Fizyki UAM (1987 r.). Habilitację w dziedzinie analizy matematycznej uzyskał w 2000 r. również na UAM. Był członkiem
Senatu Politechniki/Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach
1999-2005 i członkiem Komitetu Matematyki PAN w kadencji
2012-2015. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Metod
Stochastycznych i Matematyki Finansowej na WMIiE. Tytuł
profesora nauk matematycznych otrzymał w sierpniu 2011 r.
Zainteresowania naukowe prof. J. Motyla obejmują
teorię odwzorowań wielowartościowych, teorię sterowania deterministycznego i stochastycznego. W latach 1998
i 1999 przebywał na stypendiach Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften na Uniwersytecie w Karlsruhe
(Niemcy). Współuczestniczył w pracach kształtujących początki tzw. teorii inkluzji stochastycznych, zainicjowanych
niezależnie w latach 1993-1995 przez N. U. Ahmeda (Kanada), F. Hiai (Japonia) i M. Kisielewicza. Od roku 2010 jest
redaktorem naczelnym czasopisma Discussiones Mathematicae Differential Inclusions, Control and Optimization.
Jest autorem ok. 40 publikacji naukowych zamieszczonych
w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w tym 25
z tzw. listy filadelfijskiej.
Żona Krystyna – absolwentka matematyki na UAM, obecnie pracuje jako zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego
w Zielonej Górze.

____Prof. dr hab. Marian Nowak jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1981 r.
uzyskał stopień doktora nauk
matematycznych, a w 1989 r.
stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych
na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza. W 2000 r. po-

stanowieniem Prezydenta RP, za pośrednictwem Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza otrzymał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych.
W latach 1973-1992 pracował w Instytucie Matematyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W latach 1992-2001
był zatrudniony w Instytucie Matematyki Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Zielonej Górze, gdzie pełnił funkcję dyrektora Instytutu. Od 2001 r. jest pracownikiem Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
W okresie 1999-2001 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Zielonej Górze, a w okresie 2002-2005 funkcję prorektora ds. rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego. Był
członkiem powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej
Zespołu ds. Utworzenia Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Obecnie pełni funkcje prodziekana ds. nauki i kierownika
Zakładu Analizy Matematycznej. Jest członkiem Senackiej
Komisji ds. Nauki.
Profesor Marian Nowak zajmuje się analizą funkcjonalną, dziedziną intensywnie rozwijaną w poznańskiej szkole
matematycznej. Tematyka jego badań naukowych dotyczy
głównie topologii przestrzeni funkcyjnych, teorii operatorów na przestrzeniach liniowo-topologicznych i topologicznej teorii miary. Jest autorem 96 artykułów naukowych,
z których większość została opublikowana w czasopismach
z listy Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska),
między innymi w: Proceedings of the American Mathematical Society, Pacific Journal of Mathematics, Journal of
Convex Analysis, Mathematische Nachrichten, Journal of
Mathematical Analysis and Applications, Topology and its
Applications, Positivity, Zeitschrift fur Analysis und ihre
Anwendungen, Results in Mathematics, Collectanea Mathematica, Journal of Function Spaces and Applications. Za
osiągnięcia naukowe otrzymał dwukrotnie nagrodę Ministra
Edukacji Narodowej oraz kilkanaście razy nagrodę Rektora.
Wygłaszał wykłady gościnne na wielu zagranicznych
uniwersytetach, między innymi w Berlinie, Poczdamie,
Dreźnie, Pradze, Petersburgu, Madrycie, Pekinie, Harbinie
i Kantonie.
Prof. Marian Nowak aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych na rzecz rozwoju środowiska matematycznego i promocji zielonogórskiej matematyki. Był członkiem
Komitetu Organizacyjnego i Naukowego jedenastu edycji
cyklicznej międzynarodowej konferencji matematycznej
Function Spaces, organizowanej od 1989 r. wspólnie przez
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Jagielloński i Politechnikę Wrocławską.
Czterokrotnie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu
Organizacyjnego tej Konferencji oraz funkcję redaktora
naczelnego Proceedings of Function Spaces, które ukazały się w wydawanym przez Uniwersytet w Barcelonie czasopiśmie Collectanea Mathematica oraz w Banach Center
Publications.
Wypromował czterech doktorów nauk matematycznych
i ponad dwustu magistrów matematyki. Prowadzi wykłady
i seminaria na studiach stacjonarnych i doktoranckich.
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Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

__fot. z archiwum s. urbana

Komitet Matematyki PAN
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____Prof. zw. dr hab. inż. dr
h. c. Stanisław Urban z Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego
został wybrany członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych
PAN na kadencję 2015-2018.
Od 2014 r. prof. S. Urban
pracuje w Katerze Ekonomii
Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
UZ. Prof. Urban jest znanym
ekonomistą, cenionym w kraju i za granicą. Jest autorem
licznych publikacji naukowych i prac wykonywanych na potrzeby praktyki oraz wychowawcą licznego grona pracowników naukowych zatrudnionych w kraju i za granicą. Jest uznawany za twórcę
dolnośląskiej szkoły naukowej agrobiznesu.
Profesor Urban jest absolwentem Wydziału Rolniczego
Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, w której w 1966 r.
uzyskał dyplom magistra inżyniera rolnictwa. W roku akademickim 1966/67 był asystentem w WSR we Wrocławiu.
W latach 1967-1980 pracował na stanowiskach kierowniczych w różnych instytucjach rolnych i w przemyśle pożywczym. W 1972 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły
Ekonomicznej we Wrocławiu, a stopień naukowy doktora
habilitowanego uzyskał w Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie w 1978 r. W 1980 r. został powołany na stanowisko docenta w Zakładzie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Przemysłu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
W 1988 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W 1996 r. został mianowany na stanowisko profesora
zwyczajnego. W 2006 r. został doktorem honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie).
W latach 1980-2014 pracował w Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), a w latach 1984-1990 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego. W latach 1984-1986 był też kierownikiem Punktu Konsultacyjnego w Świdnicy. W latach
1990-1992 był kierownikiem Katedry Ekonomiki i Organizacji Obrotu Rolnego, a w latach 1993-2014 kierownikiem
Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej.
W latach 1996-2007 był również pełnomocnikiem Rektora
Akademii Ekonomicznej ds. kształcenia w Brzegu (woj.
opolskie). Ponadto w latach 1996-2009 prof. S. Urban pracował w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, gdzie był kierownikiem Zakładu Nauk o Przedsiębiorstwie.
W latach 2003-2014 był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych grupującego 8 katedr ekonomicznych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, którego był organizatorem. Przez 11 lat prowadził też wykłady zlecone na
Politechnice Zielonogórskiej, a później Uniwersytecie Zielonogórskim.
Jest autorem i współautorem około 700 publikacji naukowych, w tym 470 oryginalnych prac twórczych, 11 mo-

__fot. z archiwum s. koństańczaka
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nografii, 20 podręczników, 155 pozostałych publikacji oraz
28 redakcji prac zbiorowych. Na konferencjach naukowych
krajowych i zagranicznych wygłosił blisko 120 referatów.
Dotychczas był promotorem 21 obronionych prac doktorskich. Był recenzentem 43 prac doktorskich oraz w 41
przewodach habilitacyjnych, 19 postępowaniach o nadanie tytułu profesora, 11 wnioskach o stanowisko profesora
nadzwyczajnego i w 4 postępowaniach o nadanie tytułu
doktora honoris causa. Opracował też wiele recenzji wydawniczych, w tym 50 wydawnictw zwartych oraz około
560 artykułów naukowych.
Jest znanym dydaktykiem. Wypromował blisko 1300 magistrów, inżynierów, licencjatów. W 1996 r.jako najlepszy
wykładowca został nagrodzony przez studentów Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu nagrodą „Nobelek”. Prowadził
wykłady gościnnie w Niemczech, Szwecji i Białorusi. Jest
członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. W kadencji 1997-1999 był wiceprezesem, a w latach 2007-2009 prezesem tego Stowarzyszenia. W 2011 r.
otrzymał tytuł Członka Honorowego SERiA. W latach 19931998 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia „Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji” we Wrocławiu. Był też
członkiem wielu stowarzyszeń naukowo- technicznych.
W latach 1999-2010 prof. Stanisław Urban był członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN. W kadencji
2011-2015 był członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych
PAN i jego prezydium oraz członkiem Komitetu Ekonomii
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN, a także
członkiem jego prezydium.
Prof. S. Urban był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. W 1981 r. otrzymał nagrodę indywidualną ministra za
pracę habilitacyjną. W 2014 r. uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku. Został
odznaczony wieloma odznaczeniami i medalami w tym:
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Komitet Nauk Filozoficznych PAN
____Dr hab. Stefan Konstańczak, prof UZ z Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Zielonogórskiego został wybrany na członka Komitetu
Nauk Filozoficznych Polskiej
Akademii Nauk na kadencję
2015-2018.
Dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ, urodził się
w 1955 r. w miejscowości
Błońsko, gm. Rakoniewice,
pow. Grodzisk. Szkołę podstawową i średnią ukończył
w Wolsztynie. Po ukończeniu
szkoły średniej podjął pracę
zawodową w WSTW Zielona Góra, a następnie został powołany do pełnienia służby wojskowej. W 1987 r. uzyskał dyplom
magistra pedagogiki, a w 1996 r. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obronił doktorat na
podstawie rozprawy pt. Internalizacja wartości moralnych.
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Od 1 października 1997 r. rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. W 2006 r. na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego obronił habilitację na podstawie rozprawy Etyka środowiskowa wobec biotechnologii. Od 2008 r.
pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W latach 1998-2000 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Filozofii w słupskiej WSP. W latach 2005-2006 pełnił
także obowiązki kierownika Katedry Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Obecnie pełni obowiązki kierownika
Zakładu Etyki w Instytucie Filozofii UZ.
Jest autorem 5 samodzielnych monografii książkowych
praz współautorem kolejnych dwóch. Był ponadto redaktorem naukowym 12 opracowań zbiorowych oraz jest autorem ok. 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych
wydanych w kraju i za granicą.
Jest członkiem komitetów naukowych i redakcyjnych kilku polskich i zagranicznych czasopism filozoficznych. Żona
Grażyna jest bibliotekarką. Ma syna Bartosza.

Komitet Nauk o Literaturze PAN

Literatury i Krytyki Literackiej oraz kierownika Pracowni
Badań nad Literaturą Regionalną.
Kieruje międzyuczelnianym zespołem badawczym realizującym projekt „Regionalizm w badaniach literackich:
tradycja i nowe orientacje”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Zorganizowała kilkanaście konferencji
i sesji naukowych, wzięła udział w ponad 60 konferencjach
w kraju i za granicą. Jest członkiem rad naukowych czasopism i serii wydawniczych, m.in. „Biuletynu Polonistycznego” (IBL PAN) i serii „Nowy Regionalizm w Badaniach
Literackich” (TAiWPN Universitas), a także członkiem rad
redakcyjnych czasopism naukowych. Kieruje serią wydawniczą „Historia Literatury Pogranicza”. Współtworzyła
i w latach 2001-2002 prowadziła (jako redaktor naczelny)
czasopismo kulturalno-literackie „Pro Libris”, od roku 2009
zasiada w jury Lubuskiego Wawrzynu Literackiego.
Ma męża Marka oraz synów Grzegorza i Marcina.

Komitet Socjologii PAN
Miło nam poinformować, iż dr hab. Maria Zielińska, prof.

____Prof. dr hab. Małgorza- UZ została wybrana do Komitetu Socjologii PAN. Ponadto

__fot. z archiwum M. zielińska

ta Mikołajczak z Zakładu po raz drugi została wybrana do Komitetu Badań nad MiTeorii Literatury i Krytyki Li- gracjami PAN i w kadencji 2015-2018 pełnić będzie funkcję
terackiej Instytutu Filologii członka Prezydium tego Komitetu.
Polskiej po raz drugi została
____Dr hab. Maria Zielińska,
wybrana członkiem Komitetu
prof. UZ jest socjologiem,
Nauk o Literaturze Polskiej
absolwentką
Uniwersytetu
Akademii Nauk.
Jagiellońskiego. W 1995 r.
uzyskała doktorat z nauk
Małgorzata
Mikołajczak
humanistycznych w zakrestudiowała polonistykę na
sie socjologii w Instytucie
Uniwersytecie Wrocławskim,
Socjologii Wydziału Nauk
tam obroniła rozprawę dokSpołeczno-Politycznych Unitorską poświęconą poezji
wersytetu
Wrocławskiego,
Urszuli Kozioł (1998). W roku
a w 2008 r. uzyskała stopień
2008 uzyskała stopień dokdoktora habilitowanego nauk
tora habilitowanego nauk
humanistycznych w zakresie
humanistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
socjologii w Instytucie SocjoŚląskiego w Katowicach (na podstawie monografii poświęlogii Wydziału Ekonomicznoconej twórczości Zbigniewa Herberta). W kwietniu 2015 r.
-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie
została profesorem zwyczajnym.
Jest autorką 5 książek autorskich (w tym monografii na- rozprawy „Ariergarda realnego socjalizmu. Społeczne biogrodzonej w konkursie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej pt. grafie pokolenia stanu wojennego”.
Prof. M. Zielińska całą swoją karierę zawodową związała
Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej
Zbigniewa Herberta), 12 książek zbiorowych oraz ponad z zielonogórskim środowiskiem naukowym. Najpierw pra170 rozpraw naukowych, studiów, szkiców krytycznych i re- cowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a następnie na
cenzji. Do czasu habilitacji jej prace badawcze koncentro- Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 2004 r. pełni funkcję dywały się na kwestiach poetyki i interpretacji poezji współ- rektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
czesnej oraz na związkach tej poezji z tradycją literacką, a Od wielu lat jest członkiem Senatu UZ. Od 2011 r. (drugą
główny krąg jej zainteresowań stanowiła herbertologia. W kadencję) jest członkiem Komitetu Badań nad Migracjami
ostatnim czasie zajmuje się badaniem literatury regional- Polskiej Akademii Nauk, a w kadencji 2015-2018 została wynej w perspektywie nowych orientacji metodologicznych brana do Prezydium tego Komitetu. W kadencji 2008-2011
była członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
(głównie badań kulturowych i geopoetyki).
Od roku 1993 była związana z Wyższą Szkołą Pedagogicz- Socjologicznego, a w 2008 r. wiceprzewodniczącą PTS. Jest
ną w Zielonej Górze, dziś Uniwersytetem Zielonogórskim, również członkiem Zarządu Głównego Lubuskiego Towarzygdzie pełni funkcję kierownika studiów doktoranckich stwa Naukowego, członkiem rad naukowych w polskich i
w zakresie literaturoznawstwa, kierownika Zakładu Teorii zagranicznych czasopismach, ekspertem Narodowego CenUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Nr 2

|231|

luty 2016

13

suk c esy n a szy c h p r a c owników | ws p o m nieni a o p ro f esor d a nu c ie m a rkowskie j

trum Nauki, a także organizatorem i współorganizatorem
wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, członkiem rad programowych ogólnopolskich zjazdów socjologicznych (2010-Kraków, 2013-Szczecin, 2016-Gdańsk). Była
przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego XIII OZS, który
odbył się w Zielonej Górze (z udziałem Prezydenta Polski
Lecha Kaczyńskiego) w 2007 r. Od 2014 r. jest członkiem
Komisji Etyki w Krajowej Radzie Transplantacyjnej. Także w 2014 r. została wybrana do Rady d/s Rozwoju Województwa Lubuskiego, a w latach 2014-2016 pełniła funkcję
Przewodniczącej Rady Naukowej Lubuskiego Regionalnego
Obserwatorium Terytorialnego. Jest również wiceprezesem
Fundacji „Obserwatorium Społeczne INTERALIA” powołanej między innymi w celu wspierania i propagowania nauki
w Polsce.
Zainteresowania naukowe prof. M. Zielińskiej od początku wiązały się z szeroko pojmowaną problematyką zmian
społecznych i ruchliwości społecznej. W swoich badaniach
wiele uwagi poświęciła poznaniu zjawisk związanych
z procesem socjalizacji i uwarunkowaniami przebiegu życia przy zastosowaniu metody panelowej. Interesują ją
biograficzno-pokoleniowe, instytucjonalno-organizacyjne
i regionalne wymiary zróżnicowania świadomości i tożsamości społecznej w perspektywie zmian struktury społecznej. Oddzielny nurt zainteresowań prof. M. Zielińskiej to
socjologia pogranicza i zagadnienia przeobrażeń na terenach przygranicznych. Wiele swoich opracowań naukowych

poświęciła metodologii socjologii. Szczególnie interesują
ją kwestie zastosowania metod ilościowych i stosowania
modeli matematycznych w badaniach społecznych.
Jest autorką ponad 90 publikacji (monografii, artykułów,
recenzji, raportów), redaktorką i współredaktorką cyklu
prac „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej”
oraz autorką wielu opracowań poświęconych uwarunkowaniom tożsamości indywidualnej i zbiorowej, socjologicznym badaniom młodzieży, wyznacznikom pokolenia
oraz wyznacznikom karier zawodowych. Jest członkiem
wielu zespołów badawczych. Jest jednym z twórców Lubuskiego Sondażu Społecznego, który realizowany jest
cyklicznie dostarczając unikalnej, pogłębionej wiedzy
o wielu obszarach życia mieszkańców woj. lubuskiego.
W 2006 r. z inicjatywy prof. M. Zielińskiej powstał Lubuski Ośrodek Badań Społecznych przy ówczesnym Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Prof. M. Zielińska jest laureatką wielu nagród Rektora
Uniwersytetu Zielonogórskiego za osiągnięcia naukowe
i organizacyjne, laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Zielona Góra za wybitne osiągnięcia naukowe. Za osiągnięcia
dydaktyczne została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2014 r. Sejmik Województwa Lubuskiego
przyznał prof. M. Zielińskiej „Odznakę Honorową za Zasługi
dla Województwa Lubuskiego”.

Wspomnienia o Pani
Profesor Danucie Markowskiej

P

rofesor Danuta Markowska odeszła w grudniu 2015 r.
Dla mnie wiadomość ta nadeszła zbyt późno. Została pochowana na nowym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze. Leży niedaleko kaplicy cmentarnej. Z Warszawy przyjechał
Jej syn profesor Daniel Markowski, znany socjolog i politolog.
Profesor Markowska była między innymi współautorką
książki „Socjologia ogólna. Wybrane zagadnienia”. W pracy
zbiorowej uczestniczyli także prof. Janina Stankiewicz i prof.
Leszek Gołdyka. Praca ta ukazała się w serii Skrypty Politechniki Zielonogórskiej (Zielona Góra 1998, s. 203). Autorstwa śp.
prof. Markowskiej jest rozdział drugi. Poświęciła go problematyce człowieka jako istoty społecznej. Rozdział ten obejmuje problematykę uwarunkowań kulturowych, cech, potrzeb
i procesów biologicznych człowieka, relację człowiek–przyroda, proces socjalizacji jednostki, więź społeczną, status i rolę
człowieka w społeczeństwie.
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