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S U KC E S Y N A S Z YC H P R AC O W N I KÓ W

NOWA NOMINACJA PROFESOR ZDRENKA
NA CZ£ONKA KOMI- HONOROWYM
OBYWATELEM Z£OSJI PAN
TOWA
Rozmowa Ewy Sapeńko
z prof. Joachimem Zdrenką
z Wydziału Humanistycznego

> Panie Profesorze, od kiedy jest Pan związany ze Złotowem?

Ze Złotowem jestem związany praktycznie od urodzenia, mimo że urodziłem się we wsi Święta pod Złotowem.
W Złotowie uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie. Kontaktów z miastem, z rodziną tam mieszkającą, przyjaciółmi i mieszkańcami nigdy
nie zerwałem.
21 kwietnia 2011 r., dr inż. arch. Sławomir Łotysz z Zakładu Technologii i Organizacji Budownictwa otrzymał
nominację na członka Komisji Urbanistyki i Planowania
Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk w kadencji 20112014. Uroczystość odbyła się w poznańskim oddziale PAN,
a nominację wręczył naszemu Koledze Profesor Lech Zimowski. Wyróżnienie to ma dla doktora Sławomira Łotysza wymiar szczególny. Jeszcze jako student architektury
Politechniki Poznańskiej miał okazję uczestniczyć w kilku
organizowanych i kierowanych przez Profesora Lecha Zimowskiego międzynarodowych warsztatach naukowych.
To właśnie te spotkania i szczególna aura, jaką wokół
siebie wytwarzał (i wciąż stwarza) Profesor, zasiały w
młodym studencie fascynację pracą naukową i kazały szukać sposobności realizacji tej pasji. Okazja nadarzyła się
w 1998 roku, kiedy ogłoszony został konkurs na asystenta
w Zakładzie Architektury i Budownictwa Ogólnego (wtedy
jeszcze) Politechniki Zielonogórskiej. Zakładem kierował
wówczas nieodżałowany Profesor Jan Konrad Stawiarski, długoletni członek Komisji Urbanistyki i Planowania
Przestrzennego PAN, i bliski przyjaciel Profesora Lecha Zimowskiego. Pasja, to chyba właściwe określenie zapału,
z jakim doktor Łotysz realizuje tę młodzieńczą fascynację. Autor przeszło 130 publikacji, zarówno naukowych
jak i popularyzatorskich, dziś sam stara się zachęcić studentów do uczestniczenia w życiu akademickim. Prowadząc dwa koła naukowe, w ciągu dwóch lat przyczynił się
do publikacji blisko dziesięciu artykułów, których autorami byli studenci. Wierzy głęboko, że wskazując młodzieży
nowe możliwości samorealizacji, spłaca w ten sposób dług
wdzięczności wobec tych, którzy jemu samemu pomogli
obrać tę drogę.
Drogi Sławku, gratulujemy Ci !
Marek Dankowski
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> Pana zainteresowania naukowe to m.in.: historia

średniowieczna Pomorza Zachodniego, patrycjat miast
pomorskich i pruskich, genealogia rodów pomorskich
w średniowieczu, historia Niemiec regionu Pomorza
Przedodrzańskiego w średniowieczu, epigraﬁka Polski
północno-zachodniej, ale w ostatnich latach Pana zainteresowania naukowe oscylują niemal wyłącznie wokół
historii Złotowa?

18 marca 2011 r.
nadano tytuł
Honorowego
Obywatela
Miasta Złotowa
prof. Joachimowi
Zdrence
za zasługi
na polu badań
historycznych
i popularyzacji
historii regionalnej
Gratulujemy!

