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Prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski ma 56 lat. Urodził się w Gubinie, obecnie województwo lubuskie. Jest
żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci. Ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam też w
1983 r. uzyskał stopień doktora politologii. Habilitował
się w 1995 r. z nauk humanistycznych na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2000 r. uzyskał tytuł
naukowy profesora nauk humanistycznych. W 2001 r.
został profesorem zwyczajnym. W pracy naukowej zajmuje się pograniczem i stosunkami polsko-niemieckimi
w XX wieku, dziejami Ziemi Lubuskiej, historią polityczną Polski i powszechną XX wieku, integracją europejską. Jest autorem 8 książek, ponad stu artykułów naukowych oraz dziewięciu redakcji prac zbiorowych. Jego
książki i artykuły naukowe ukazywały się m.in. w takich
wydawnictwach jak Poznańskie, Sejmowe, większości
wydawnictw uniwersyteckich w kraju oraz w wydawnictwach niemieckich (Freie Universität w Berlinie, Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu
w Osnabrück).
Dotychczas wypromował dwunastu doktorów. Napisał ponad sześćdziesiąt recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, opinii w postępowaniu o tytuł naukowy oraz superrecenzji na zlecenie Centralnej Komisji ds. Tytułu
i Stopni Naukowych, dwie recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa. Wygłaszał referaty na osiemdziesięciu konferencjach naukowych, z których ponad połowa miała międzynarodowy charakter.
W 1997 r. był konsultantem naukowym programu badawczego pt. Odra jako krajobraz kulturowy realizowanego
przez rządy Polski i RFN. Uczestniczył w czterech polsko-niemieckich grantach naukowych i w pięciu polskich.
W latach 2001-2004 pracował w polsko-niemieckim zespole opracowującym koncepcję przestrzennego zagospodarowania pogranicza polsko-niemieckiego do 2020 roku Był jednym z czterech polskich ekspertów.
Od 1983 r. związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze. W latach 1994-1999 był zastępcą dyrektora Instytutu Historii WSP ds. Naukowych, w latach 1999-2002 dyrektorem Instytutu Historii, w latach 2002-2005
był dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2005 r. jest rektorem Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Pracował w zespole Ministra Edukacji Narodowej ds. powołania UZ. Należy do kilku towarzystw
naukowych. Drugą kadencję jest członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Pięciokrotnie
otrzymywał nagrody Ministra Edukacji Narodowej. W 2001 r. otrzymał nagrodę historyczną tygodnika „Polityka”.
W 1999 r. otrzymał doroczną nagrodę prezydenta Zielonej Góry, w 2003 r. redakcji „Studiów Zielonogórskich”,
w 2004 r. został wybrany przez czytelników „Gazety Lubuskiej” Lubuszaninem Roku. Jest honorowym obywatelem gminy Gubin.
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Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński (ur. 1951)
w 1976 r. ukończył studia na Wydziale Budownictwa
Lądowego Politechniki Wrocławskiej i uzyskał tytuł magistra inżyniera. Na tej samej uczelni w 1980 r. obronił
pracę doktorską. W 1995 r habilitował się na Akademii
Rolniczej we Wrocławiu w zakresie kształtowania środowiska. Od lutego 1999 r. zatrudniony w charakterze
profesora nadzwyczajnego na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Zielonogórskiej, gdzie w 1999 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Inżynierii Rolniczej. Od stycznia
2000 r. do grudnia 2004 r. kierownik Zakładu Sieci i Instalacji Sanitarnych w Instytucie Inżynierii Środowiska
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