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DOKTORAT
HONORIS
CAUSA DLA
PROFESORA
DIETHARDA
PALLASCHKE
14 czerwca w Auli Rektoratu UZ mieliśmy prawdziwy zaszczyt uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu jakim było
nadanie honorowego tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego Profesorowi Diethardowi Pallaschke. Organizatorem uroczystości był Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii natomiast koordynatorem
Dział Nauki.
Była to wielce podniosła, ale również serdecznie ciepła
uroczystość. Profesor Diethard Pallaschke jest wybitnym
matematykiem niemieckim współpracującym od wielu lat
z matematykami polskimi, w tym również z matematykami środowiska zielonogórskiego. W ramach tej współpracy, obok prowadzonych wspólnych badań naukowych,
wydatnie wspierał w latach 1977 – 2008 młodych polskich
matematyków w ich rozwoju naukowym, tworząc warunki
do ich okresowych staży naukowych na Uniwersytecie w
Karlsruhe, ﬁnansowanych przez niemieckie fundacje stypendialne.
O osiągnięciach, drodze zawodowej Pana Profesora mogliśmy przeczytać w kwietniowo-majowym numerze miesięcznika.
Dziś powróćmy do dnia uroczystości zamykającej postępowanie w sprawie nadania tytułu, zainicjowane na wniosek Dziekana prof. Andrzeja Cegielskiego uchwałą Rady
Wydziału z 21 października 2009 r. o wystąpieniu z wnioskiem do JM Rektora o nadanie honorowego tytułu oraz
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uchwałą Senatu z 28 października 2009 r. o wszczęciu tegoż postępowania. Promotorem w postępowaniu był profesor Michał Kisielewicz, recenzentami – profesorowie Roman Ger (Uniwersytet Śląski), Henryk Hudzik (Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Stefan Rolewicz
(Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk).
Na zaproszenie JM Rektora, Senatu oraz Rady Wydziału na uroczystość przybyli: rektorzy, dziekani, dyrektorzy
jednostek z którymi współpracował Pan Profesor, przedstawiciele Komitetu Matematycznego PAN - doc. dr hab.
Ewa Bednarczuk, prof. Mirosław Krzyśko, prof. Wiesław
Pleśniak, oraz inne osobistości matematyczne m.in. prof.
Ryszard Urbański z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, prof. Zbigniew Semadeni z Uniwersytetu
Warszawskiego a także Pani dr Maria i prof. Lech Górniewicz z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu jak
również przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich.
Ponadto w uroczystości uczestniczyli członkowie rodziny
Pana Profesora Pallaschke, przyjaciele, koledzy, znajomi
Pana Profesora reprezentujący kilka ośrodków naukowych
oraz pracownicy Wydziału.
Uroczystość, tradycyjnie, rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru uczelni, wprowadzeniem Doktora Honoris
Causa, wejściem JM Rektora i przedstawicieli Senatu oraz
odśpiewaniem przez Chór Uniwersytetu Zielonogórskiego
hymnu państwowego. Kolejnymi punktami były wystąpie-
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nia JM Rektora oraz Dziekana Wydziału. Następnie profesor Kisielewicz odczytał laudację prezentując drogę naukową prof. Dietharda Pallaschke, Jego wkład w rozwój
matematyki światowej i polskiej, silnie akcentując zasługi
Profesora w budowaniu oraz rozwoju środowiska matematycznego w Zielonej Górze.
Po laudacji JM Rektor Czesław Osękowski w towarzystwie
promotora postępowania oraz Dziekana Wydziału – prof.
Andrzeja Cegielskiego dokonali aktu nadania tytułu. Rozbrzmiała pieśń Gaudeamus Igitur. Po zakończonej pieśni
nastąpiły wystąpienia Gości, następnie prof. Tadeusz Kuczyński – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą odczytał listy gratulacyjne.
Podkreślano szczerą, bezinteresowną życzliwość prof.
Dietharda Pallaschke okazywaną przez niego spotykanym
ludziom, bezkompromisową postawę w pracy, życiu, jego
wielką skromność i duże poczucie humoru. Składano serdeczne gratulacje, życzono zdrowia i dalszych lat owocnej
działalności.
Odśpiewanie pieśni Gaude Mater Polonia poprzedził wykład Honorowego Doktora pt. „Fractional Arithmetic for
Convex Sets”.
Po zakończeniu uroczystości w Galerii Rektoratu odbył
się poczęstunek dla zaproszonych gości.
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Magniﬁcencjo Rektorze, Prześwietny Senacie, Czcigodny
Doktorze Honorowy, Wielce Szanowni Państwo,
przyznanie przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego
tytułu doktora honoris causa Profesorowi Diethardowi
Pallaschke jest z jednej strony zasłużonym wyróżnieniem
go za jego znaczący wkład w rozwój matematyki, w rozwój współpracy naukowej między polskimi i niemieckimi
matematykami i w rozwój zielonogórskiego środowiska
matematycznego. Z drugiej zaś strony przyjęcie tego tytułu przez tak znakomitą osobę stanowi również powód
do dumy dla naszej społeczności akademickiej. A jest to
Justyna Magda rzeczywiście powód do dumy, ponieważ Profesor Pallaschke jest matematykiem o znaczącym dorobku naukowym i
cieszącym się dużym szacunkiem na całym świecie.
Profesora Dietharda Pallaschke poznałem 27 lat temu na
jednej z konferencji organizowanej w Polsce na początku
1983 roku. Przebywając później przez półtora roku w jego
Instytucie, byłem oczarowany niepowtarzalną atmosferą
jaka tam panowała: pasjonujące dyskusje o matematyce
połączone z anegdotami o matematykach, przeplatane
pełnymi humoru dyskusjami o polityce oraz o zaletach
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