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SUKcESY NaSZYch pRacOWNIKÓW

Francuskie Palmy akademickie  
dla dr elżbiety JastrzębskieJ

Wyróżnienie na sesJi seJmiku dla ProF. marii 
zielińskieJ

wchodzą przedstawiciele organów administracji państwo-
wej i mniejszości narodowych (białoruskiej, czeskiej, li-
tewskiej, niemieckiej, ormiańskiej, rosyjskiej, słowackiej, 
ukraińskiej, żydowskiej), etnicznych (karaimskiej, łem-
kowskiej, romskiej i tatarskiej) i społeczności posiadającej 
język regionalny – Kaszubów.

Prof. Stefan Dudra jest znanym badaczem mniejszości 
narodowych i dziejów prawosławia. W swoim dorobku po-

siada autorstwo i współautorstwo 11 monografii (do najważ-
niejszych należą: Tożsamość narodowa Łemków; Metropo-
lita Dionizy (Waledyński) 1876–1960; Cerkiew w diasporze: 
z dziejów prawosławnej Diecezji wrocławsko-szczecińskiej, 
Poza małą ojczyzną. Łemkowie na Ziemi Lubuskiej; Kościół 
prawosławny na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski 
po II wojnie światowej; Łemkowie: deportacja i osadnic-
two ludności łemkowskiej na Środkowym Nadodrzu w latach 
1947-1960),  8 książek jako redaktor naukowy (m. in. Stowa-
rzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowa-
nych w Polsce po II wojnie światowej; Mniejszości narodowe 
i etniczne w Polsce po II wojnie światowej; Łemkowie, Boj-
kowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna 
i duchowa [IV tomy]; Kościoły, polityka, historia: ze studiów 
nad problemami mniejszości wyznaniowych w Polsce w XX 
i XXI wieku) oraz ponad 160 artykułów naukowych. W swo-
jej karierze wypromował 3 dysertacje (Autonomia Kurdyjska 
w Iraku po 1990 roku; Milicja Obywatelska na Ziemi lubu-
skiej (1945-1990), Działalność społeczno-polityczna i religij-
na Łemków w USA w XX wieku w Stanach Zjednoczonych) 
i kilkaset prac magisterskich. Jest redaktorem naczelnym 
czasopisma naukowego Przegląd Narodowościowy – Review 
of Nationalities zajmującego się kwestią narodów i mniej-
szości narodowych na świecie i w Polsce z interdyscyplinar-
nego punktu widzenia.

Piotr Pochyły

Rząd Republiki Francuskiej przyznał dr Elżbiecie Ja-
strzębskiej z Zakładu Filologii Romańskiej Uniwersytetu 
Zielonogórskiego Order Palm Akademickich II stopnia (Of-
ficier des Palmes Academiques). Wyróżnienie to przyznano 
za wkład dr E. Jastrzębskiej w krzewienie kultury francu-
skiej oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju francusko-pol-

skiej współpracy uniwersyteckiej. Ceremonia wręczenia 
medalu odbędzie się 29 października br. w Rezydencji Am-
basadora Francji w Warszawie.

Rząd francuski już po raz drugi wyróżnił dr E. Jastrzębską 
- w 2006 r. została ona laureatką orderu Palm Akademickich 
I stopnia (chevalier des Palmes Académiques)”.            

esa

20 października 2014 r. podczas sesji sejmiku Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego z rąk 
marszałek Elżbiety Polak oraz przewodniczącego sejmiku 
Tomasza Możejki odebrała dr hab. Maria Zielińska, prof. 
UZ. Wyróżnienie przyznawane jest w uznaniu osiągnięć 
oraz zasług na rzecz rozwoju Województwa Lubuskiego.

Prof. Maria Zielińska – socjolog, od 2004 r. jest dyrekto-
rem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akade-
mii Nauk oraz Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Jest 
również członkiem Rad Naukowych w czasopismach pol-
skich i zagranicznych, ekspertem Narodowego Centrum 
Nauki, organizatorem i współorganizatorem wielu konfe-
rencji. Pani Maria Zielińska jest autorką około 80 publi-

kacji, redaktorem i współredaktorem cyklu prac „Trans-
graniczność w perspektywie socjologicznej”, oraz autorką 
wielu artykułów poświęconych socjologicznym badaniom 
młodzieży, wyznacznikom pokolenia oraz wyznacznikom 
karier zawodowych. Jest członkiem wielu zespołów ba-
dawczych oraz jednym z twórców Lubuskiego Sondażu 
Społecznego. Z jej inicjatywy powstał Lubuski Ośrodek 
Badań Społecznych przy Wydziale Nauk Pedagogicznych 
i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest laure-
atką wielu nagród Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
oraz laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Zielonej Góry 
za wybitne osiągnięcia naukowe i laureatką Medalu Komi-
sji Edukacji Narodowej.
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