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Nowe habilitacje
Bogus³aw Pfeiffer
16 wrzenia 2003 roku na Uniwersytecie l¹skim w
Katowicach odby³o siê kolokwium habilitacyjne doktora
Bogus³awa Pfeiffera. Rada Wydzia³u jednog³onie (przy

jednym g³osie niewa¿nym) podjê³a uchwa³ê o nadaniu
mu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Uchwa³ê
zatwierdzi³a Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytu³ów pismem z dnia 26 stycznia 2004 roku.
Bogus³aw Pfeiffer jest adiunktem w Instytucie Filologii
Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego zainteresowania literatur¹ staropolsk¹ oraz jej zwi¹zkami z ikonografi¹ epoki datuj¹ siê od
czasu studiów na polonistyce i historii sztuki Uniwersytetu Wroc³awskiego. Studia te zakoñczy³ udzia³em w seminarium magisterskim prowadzonym w Instytucie Filologii Polskiej przez prof. Ludwikê lêkow¹.
W roku 1985 otrzyma³ dyplom magistra filologii polskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego na podstawie pracy
dotycz¹cej emblematyki barokowej. Od 1986 roku, przez
cztery lata, by³ zatrudniony w Dziale Starych Druków Biblioteki Ossolineum, gdzie m.in. bra³ udzia³ w opracowywaniu Katalogu Starych Druków XVII wieku Biblioteki
Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich.
W roku 1991 Bogus³aw Pfeiffer zosta³ zatrudniony na
Uniwersytecie Wroc³awskim w Zak³adzie Literatury Dawnej, pocz¹tkowo jako asystent, potem adiunkt. W 1994 r.
obroni³ pracê doktorsk¹, pisan¹ pod opiek¹ naukow¹
prof. Ludwiki lêkowej. Rozprawa zosta³a nagrodzona
przez Rektora Uniwersytetu Wroc³awskiego i ukaza³a siê
w formie ksi¹¿kowej w roku 1995, pod tytu³em: Alegoria
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miêdzy pochwa³¹ a nagan¹. Twórczoæ Jana Jurkowskiego (1580-1635).
W latach dziewiêædziesi¹tych opublikowa³ kilkanacie
rozpraw, artyku³ów i referatów dotycz¹cych zarówno literatury staropolskiej jak i jej twórców, oraz zwi¹zków pimiennictwa tego okresu z ikonografi¹ i sztuk¹. Publikacje te zamieszczane by³y m.in. w Pamiêtniku Literackim,
Pracach Literackich wydawanych przez Instytut Filologii
Polskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego, periodyku Napis
redagowanym w Instytucie Literatury Polskiej Wydzia³u
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Zielonogórskich Seminariach Polonistycznych a tak¿e w materia³ach z konferencji naukowych.
W latach 1993-1997, niezale¿nie od pensum dydaktycznego, Bogus³aw Pfeiffer prowadzi³ zajêcia zwi¹zane z
nauczaniem jêzyka polskiego cudzoziemców, organizowane przez Uniwersytet Wroc³awski (Szko³ê Jêzyka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców) oraz Politechnikê
Wroc³awsk¹. W roku akademickim 1998/1999 by³ jednym z koordynatorów (dzia³aj¹cych w ramach Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego), Europejskiego Systemu Punktów Kredytowych (ECTS - The European Credit Transfer System).
Od roku 1999 Bogus³aw Pfeiffer jest zatrudniony na
stanowisku adiunkta w Zak³adzie Historii Literatury Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Zielonej Górze a od 2002
roku, w tym¿e Zak³adzie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prowadzi³ tu seminarium magisterskie, a obecnie
wyk³ady i æwiczenia z zakresu literatury staropolskiej i powszechnej.
Jego rozprawa habilitacyjna - Caelum et Regnum. Studia nad symbolik¹ pañstwa i w³adcy w polskiej literaturze
i sztuce XVI i XVII stulecia - nagrodzona przez Rektora UZ
- przedstawia sposoby ukazywania sfery w³adzy w dawnej, szeroko rozumianej kulturze politycznej. Praca stanowi próbê syntetycznego ukazania tematyki zwi¹zanej z
propagand¹ w³adzy, prezentowan¹ w formie literackiej,
powi¹zan¹ czêstokroæ w okresie staropolskim (XVI - XVII
w.) z pimiennictwem politycznym oraz ikonografi¹ - w
tym równie¿ z grafik¹ ksi¹¿kow¹ i malarstwem.
W roku 2002 otrzyma³ stypendium Fundacji Lanckoroñskich, przyznane przez Polsk¹ Akademiê Umiejêtnoci w Krakowie. Umo¿liwi³o ono w roku nastêpnym kwerendê w bibliotekach i orodkach naukowych Wiednia,
pozwalaj¹c¹ na kontynuowanie i poszerzenie (o wiek XVIII)
tematyki zaprezentowanej w rozprawie habilitacyjnej.
Joanna Frejman

Andrzej K. Piasecki
Podstaw¹ kolokwium habilitacyjnego by³ dorobek naukowy oraz ksi¹¿ka W³adza w samorz¹dzie terytorialnym
III RP. Teoria i praktyka kadencji 1990-2002. Ksi¹¿ka,
wydana przez ³ódzkie wydawnictwo Têcza, ukaza³a siê
w grudniu 2002 roku. W styczniu nastêpnego roku Rada
Wydzia³u Studiów Miêdzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielloñskiego zdecydowa³a na tej podstawie o otwarciu przewodu habilitacyjnego.
Nastêpnie wyznaczono recenzentów, którymi zostali
profesorowie:
Jerzy Regulski z Uniwersytetu Warszawskiego  ekonomista, doctor honoris causa uniwersytetów w £odzi i
Roskilde (Dania), minister w rz¹dzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-1991), prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, twórca polskiej reformy samorz¹dowej,
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Andrzej Ziemba z Uniwersytetu Jagielloñskiego  prawnik, ustrojoznawca, kierownik Katedry Konstytucjonalizmu
Wydzia³u SMiP UJ, badacz anglosaskiego systemu prawa.
Czes³aw Osêkowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego
 politolog i historyk, dziekan Wydzia³u Humanistycznego, recenzent ksi¹¿ki habilitacyjnej na etapie wydawniczym (pomys³odawca jej podtytu³u).
Recenzenci wystawili pochlebne opinie. Kolokwium odby³o siê 21 padziernika 2003 r. Tematem wyk³adu habilitacyjnego by³y Referenda krajowe i lokalne w III RP.
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Rada Wydzia³u jednog³onie g³osowa³a za przyjêciem
uchwa³y o nadaniu Andrzejowi Piaseckiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Centralna Komisja
zatwierdzi³a tê decyzjê 24 stycznia br.
Dodajmy, ¿e wczeniej A. Piasecki by³ autorem równie
pionierskiego przedsiêwziêcia, wydaj¹c ksi¹¿kê Lubuska czwarta w³adza prezentuj¹c¹ ca³oæ tytu³ów prasowych ukazuj¹cych siê w regionie lubuskim, tak¿e w postaci elektronicznej (Zielona Góra, 2000). Obok reprodukujemy najnowsz¹ wspó³autorsk¹ publikacjê A. K. Piaseckiego Historia polityczna Polski 1952 - 2002 (napisan¹ z Ryszardem Michalakiem).
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Prof. Andrzej Malinowski
cz³onkiem PTA
Polskie Towarzystwo Antropologiczne zaszczyci³o godnoci¹ cz³onkowsk¹ prof. Andrzeja Malinowskiego, pracownika Katedry Wychowania Fizycznego, wrêczaj¹c mu
stosowny dyplom. Jak na tradycjê przysta³o, zosta³ on sporz¹dzony po ³acinie. Oto jego t³umaczenie:
Polskie Towarzystwo Antropologiczne postanowi³o wybraæ i zgodnie z prawem og³osiæ
Andrzeja Malinowskiego,
profesora nauk przyrodniczych,
jako wybranego do grona stowarzyszonych cz³onków
dla zaszczytu (t³. Mieczys³awa Taraszczuk).
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Od redakcji: Gratulujemy Bogus³awowi Pfeifferowi oraz
Andrzejowi Piaseckiemu udanych i wartociowych habilitacji, a
prof. Andrzejowi Malinowskiemu cz³onkostwa w presti¿owym
towarzystwie naukowym.
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