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wydział Ekonomii i zarządzania

blematyki krzepnięcia cieczy w kanałach pierścieniowych 
i wpływu geometrii zewnętrznej materiałów PCM na proces 
akumulacji i uwalniania ciepła.

Hobby prywatne Pani Doktor to narciarstwo, taniec i po-
dróże.

Pani Doktor Marcie Gortych serdecznie gratulujemy uzy-
skania nowego stopnia naukowego i życzymy zadowole-
nia oraz wielu dalszych sukcesów na niwie naukowej oraz 
wszelkiej pomyślności i szczęścia w życiu osobistym.

Marek Dankowski

Pożegnanie Profesora Paula Dietera Kluge  
oraz Profesora Gernota Zellmera

Czerwcowe posiedzenie Rady Wydziału miało szczególnie 
uroczysty charakter - żegnaliśmy bowiem odchodzących na 
emeryturę Panów Profesorów: Paula Dietera Kluge oraz Gernota 
Zellmera, wieloletnich pracowników naszego Wydziału. 
Posiedzenie Rady Wydziału otworzył Dziekan Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania prof. Piotr Kułyk, podkreślając jej 
uroczysty charakter. Tu zacytował chińskie przysłowie: nawet 
najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku, ale gdzieś 
w pewnym momencie ta droga kończy się. Wspomniał, że 
właśnie dziś mamy taką sytuację, że dwójka Profesorów: dr 
hab. Paul Dieter Kluge, prof. UZ oraz dr hab. Gernot Zellmer, 
prof. UZ postanowili zakończyć pewien etap swojej pracy 
i wystąpili z prośbą o zakończenie pracy na Uczelni. Dziekan 
podziękował im za pracę, wkład w funkcjonowanie Wydziału, 

działalność naukową, organizacyjną oraz dydaktyczną. 
Podkreślił, że wszyscy mogliśmy czerpać z ich dorobku, 
ogromnego zaangażowania, badań i za to wszystko w imieniu 
własnym i społeczności akademickiej bardzo serdecznie 
podziękował. Dziekan podkreślił ich życzliwość, skromność 
i gotowość niesienia pomocy, co było symbolem funkcjonowania 
Profesorów na Wydziale. Życzył dalszych sukcesów i wyraził 
nadzieję, że Profesorowie nie zapomną o naszym Wydziale 
i będą kontynuować współpracę. Na zakończenie swojego 
przemówienia wręczył listy gratulacyjne, okolicznościowe 
prezenty i kwiaty. W dalszej kolejności głos zabrała Prorektor ds. 
Jakości Kształcenia, prof. Magdalena Graczyk. Pani Prorektor 
zwróciła się w swoim wystąpieniu do Pana Dziekana, Panów 
Profesorów i Wysokiej Rady Wydziału informując, że pozwoliła 
sobie przygotować listy gratulacyjne dla Panów Profesorów, 

które odczytała. Zwróciła uwagę, że jako motto wybrała 
słowa Johanna Wolfganga von Goethego Tylko człowiek, który 
przez całe życie pracował ma prawo powiedzieć: żyłem! 
W tym miejscu zwróciła się do Profesora Paula Dietera Kluge, 
mówiąc, że z żalem przyjęła informację o jego rezygnacji 
z dalszej pracy na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ. 
Wspomniała, że Pan Profesor pracę w Instytucie Zarządzania, 
w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej, rozpoczął w 1992 r. 
i tym samym należy do grona nielicznych już osób, które 
współtworzyły historię tego Wydziału. Wkład Pana Profesora 
w kształcenie kolejnych roczników studentów jest ogromny, 
podobnie nie do przecenienia jest Jego udział w rozwoju 
naszego Wydziału i Uczelni. Pani Profesor podkreśliła, że 
Pan Profesor jest człowiekiem niezwykłym, emanującym 
mądrością, doświadczeniem, ale także wielką serdecznością do 
Polaków i do wszystkiego co polskie. Zapewniła, że będziemy 
pamiętać o Panu Profesorze, który pozostawił w Zielonej Górze 

i Żaganiu cząstkę swojego niemiecko-polskiego serca. Profesor 
Magdalena Graczyk życzyła Panu Profesorowi dobrego zdrowia, 
wielu radosnych chwil wśród najbliższych i przyjaciół.

Po tych słowach zwróciła się do Profesora Gernota Zellmera, 
również wyrażając żal z powodu jego rezygnacji z dalszej 
pracy na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Pani Rektor 
podziękowała za to, że przez 12 lat mogliśmy korzystać z Jego 
ogromnej wiedzy i doświadczenia. Podkreśliła, że Pan Profesor 
jest niezwykle ciepłym i serdecznym człowiekiem i zawsze 
można było liczyć na Jego pomoc. Pani Profesor złożyła Panom 
Profesorom życzenia zdrowia i wyraziła prośbę o zachowanie 
w serdecznej pamięci okresu pracy na naszej Uczelni. 
Podziękowała za lata wspólnej pracy, a następnie wręczyła list 
gratulacyjny, książkę dokumentującą 15 lat historii naszego 
Uniwersytetu, a także regionalne produkty z naszych winnic.
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W dalszej części głos zabrał Profesor Paula Dieter Kluge, 
który w swoim wystąpieniu wspomniał o latach pracy 
na naszej Uczelni. Przywołał wspomnienia konferencji 
organizowanych wspólnie z niemieckimi i polskimi partnerami. 
Podkreślił swój szczególny związek z Żaganiem. Wyraził 
wolę dalszej współpracy naukowej oraz kontynuacji swojej 
aktywności społecznej. Na zakończenie wszystkim serdeczne 
podziękował.

Głos zabrał również Profesor Gernot Zellmer, który 
stwierdził, że to jest jego pierwsze wystąpienie w języku 
polskim. Wspomniał, że pracuje 12 lat na naszym Wydziale. 
Wyraził podziękowania za współpracę obecnym i byłym 
władzom dziekańskim oraz wszystkim współpracownikom.

Anetta Barska, 
Mariola Michałowska 

Paul Dieter KluGe urodził się 17 
maja 1941 r. w Żaganiu, który do 
dnia dzisiejszego traktuje jako swo-
ją małą ojczyznę, nadal bliską Jego 
sercu. 30 czerwca 2011 r. podczas 
sesji Rady Miasta, decyzją Kapituły 
Konkursowej otrzymał nawet tytuł 
Ambasadora Miasta Żagań.

Dzieciństwo spędził w domu dziad-
ka w Żaganiu. Wychowywała go mat-
ka, która jak mówi we wspomnie-
niach, była dla niego wzorem, przy-
kładem i przewodnikiem życiowym. 
Ojciec zginął w 1941 r. w bitwie pod 
Moskwą, i choć wiedział o narodzi-
nach syna, nie było im dane poznać 
się osobiście. Po zakończeniu II woj-
ny światowej, w 1945 roku, zamiesz-
kał wraz z matką w przygranicznym 
Forst i tam chodził do szkoły pod-
stawowej oraz średniej, a następnie 
w roku 1958 zdał maturę. Tam tak-
że poznał swoją żonę Ewę. Potem 
wyjechał do Berlina, gdzie w 1963 
r. ukończył studia w Wyższej Szkole 
Ekonomicznej kontynuując tradycje 
rodzinne - ojciec Profesora Kluge 
był bankowcem - a następnie pod-
jął prace na stanowisku asystenta 
prowadząc zajęcia z matematyki 
ekonomicznej. W latach 1963-1968 
swoje zainteresowania naukowe kie-
ruje w stronę administrowania ubez-
pieczeniami społecznymi pracując 
nad możliwością wdrożenia systemu 
informatycznego do obliczeń dobro-
wolnych dodatkowych ubezpieczeń 
rentowych. W roku 1968 uzyskuje 
stopień naukowy doktora nauk eko-
nomicznych i stanowisko adiunkta. 
W latach 1974-1975 Profesor przeby-
wał na stypendium naukowym w Le-
ningradzie (obecnie St. Petersburg), 
gdzie pracował m. in. nad pracą ha-
bilitacyjną poświęconą modelowaniu 
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statystycznemu w ekonomice przed-
siębiorstwa. Stopień doktora habili-
towanego nauk ekonomicznych uzy-
skał w 1977 r. w swojej macierzystej 
uczelni – Wyższej Szkole Ekonomicznej 
w Berlinie.

W roku 1980 uzyskał tytuł profesora 
zwyczajnego i objął Katedrę Modelo-
wania Stochastycznego w Ekonomii 
na Akademii Ekonomicznej w Berli-
nie. W latach 1981-1986 pełnił funk-
cję dziekana na Wydziale Informatyki 
Ekonomicznej kierując jednocześnie 
międzyuczelnianym zespołem ba-
dawczym ds. organizacji produkcji 
z uwzględnieniem rachunku kosztów 
i świadczeń

Po połączeniu Niemiec w latach 
1990-1991 pełnił funkcje przewod-
niczącego zespołu nauk ekonomicz-
nych dla wydziałów ekonomicznych 
w nowych niemieckich krajach związ-
kowych. Po rozwiązaniu Akademii Eko-
nomicznej w Berlinie, w 1991 r., Profe-
sor podejął działalność doradczą i pra-
cował jako samodzielny wykładowca 
w zakresie ekonomiki produkcji i con-
trollingu. W latach 1991–2001 praco-
wał jako Visiting Professor w Wyższej 
Szkole Inżynierskiej, późniejszej Po-
litechnice Zielonogórskiej, gdzie pro-
wadził zajęcia dydaktyczne w zakresie 
komputerowo wspomaganego control-
lingu w małych i średnich przedsię-
biorstwach. W tym czasie pracował 
również jako wykładowca na Politech-
nice w Berlinie (Technische Universität 
Berlin) i prowadził zajęcia z ekonomiki 
produkcji, logistyki i controllingu.

Był także wykładowcą Uniwersytetu 
w Poczdamie (produkcja i informatyka 
ekonomiczna), Politechniki w Ilmenau 
(TechnischeUniversität Ilmenau) i Aka-
demii we Freibergu (informatyka eko-
nomiczna).

Współpraca Profesora, naj-
pierw z Wyższą Szkołą Inżynierską, 
a później Politechniką Zielonogór-
ską rozpoczęła się już w latach 80. 
minionego stulecia. Wtedy to wła-
śnie razem z prof. dr. hab. F. Hül-
senbergiem z Technische Uniwersi-
tät w Ilmenau, nawiązują kontakty 
z nieżyjącym już profesorem Je-
rzym Wróblem.

W 2001 r. Profesor Kluge uzyskał 
stypendium DAAD i w jego ramach 
podjął pracę jako profesor nad-
zwyczajny w Uniwersytecie Zie-
lonogórskim. Stypendium trwało 
do 2006 roku. Celem stypendium 
było, m. in. utworzenie Zakładu 
Controllingu i Informatyki Ekono-
micznej oraz specjalności dyplo-
mowania - controlling w zintegro-
wanych systemach zarządzania. 
Cel został osiągnięty, a Profesor 
kierował tym zakładem do 2008 
r. nawiązując ścisłą współpracę 
z Wydziałem Zarządzania Uniwer-
sytetu w Kaiserslautern w zakre-
sie ścisłej kooperacji z polskimi 
i niemieckimi przedsiębiorstwami. 
W roku 2002 prof. Paul Dieter Klu-
ge rozpoczął nowatorski projekt 
pracy z pierwszą grupą studentów 
w ramach specjalizacji control-
ling wspomagany komputerowo. 
Otwarto laboratorium komputero-
we ufundowane przez proALPHA 
Software AG. Dzisiaj taki rodzaj 
zajęć nazywamy studiami dualny-
mi.

Na podkreślenie zasługuje Jego 
znaczący wkład w kształcenie mło-
dej kadry naukowej. Wypromo-
wał 14 doktorów, w tym w Polsce 
wypromował 3 swoich asystentów 
z Zakładu Controllingu i Informa-
tyki Ekonomicznej na Wydziale 
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wydział humanistyczny

Ekonomii i Zarządzania Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego (dr inż. Dorota 
Kużdowicz, dr inż. Marcin Relich 
oraz dr Lilianna Ważna). Jest auto-
rem wielu recenzji profesorskich, 
habilitacyjnych oraz rozpraw dok-
torskich.

Całościowy dorobek naukowy 
Profesora to ponad 220 publikacji 
naukowych, w tym: 5 monografii, 
6 książek, 5 redakcji naukowych,  
2 patenty oraz wiele referatów wy-
głoszonych na krajowych i między-
narodowych konferencjach.

Profesor Gernot Zellmer uro-
dził się w 1943 r. W latach 1962-1967 
studiował Cybernetykę ekonomiczną 
w Leningradzie. W latach 1967-1991 
był pracownikiem naukowo-dydak-
tycznym Hochschule für Ökonomie 
w Berlinie. W tym czasie obronił 
doktorat w obszarze liniowej opty-
malizacji stochastycznej (1969) oraz 
habilitację w obszarze zarządza-
nia ryzykiem (1981). W roku 1982 
otrzymał tytuł docenta, a w 1987 
r. profesora. Po zamknięciu uczelni 
w latach 1991-2008 pracował jako 

Profesor jest wielkim miłośnikiem 
„dwóch kółek”, bez względu na pogo-
dę przejeżdża z samego rana rowerem 
po kilkadziesiąt kilometrów. Jest tak-
że wielkim melomanem.

Wielką miłością Profesora pozostał 
Jego rodzinny Żagań. W wojennej za-
wierusze ocalał dom Jego dziadka 
i obecnie mieści się w nim restauracja 
„Kepler‖, której Profesor jest częstym 
gościem. Posiada medal Zasłużony dla 
miasta Żagania i tytuł Żaganianin roku 
2004. W 2005 r. otrzymał tytuł Hono-
rowego Mieszkańca Żagania, jest także 

wieloletnim aktywnym członkiem To-
warzystwa Przyjaciół Żagania. W ży-
ciu prywatnym Profesor jest wspa-
niałym mężem i ojcem dwójki, doro-
słych już, dzieci - Katherine i Ralpha.

Źródło: materiały biograficzne udostępnił 
mgr inż. Wiesław Wasilewski, pochodzą 
one z publikacji wydanej z okazji jubile-
uszu prof. Paula Dietera Kluge pt. Wyko-
rzystanie metod ilościowych w praktyce 
małych i średnich przedsiębiorstw. Wy-
danej w 2011 przez Oficynę Wydawniczą 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

doradca dla przedsiębiorstw. W latach 
2006-2016 Profesor Zellmer pracował 
w Zakładzie Controllingu i Informatyki 
Ekonomicznej Uniwersytetu Zielono-
górskiego, sprawując funkcję Kierow-
nika zakładu (2008-2013). Po rozwią-
zaniu Zakładu w 2016 r. przechodzi do 
Katedry Inżynierii Zarządzania i Sys-
temów Logistycznych. Studenci mieli 
możliwość poznania „niemieckiego 
stylu pracy” i przygotowywać prace 
dyplomowe w dużej mierze opierają-
ce się na przykładach praktycznych. 
Profesor prowadził przez cały czas 

wykłady w języku niemieckim, jak 
również seminaria dyplomowe. Sta-
ra się doskonalić znajomość języka 
polskiego. Obszarem naukowym, 
w którym publikuje jest zarządzanie 
ryzykiem. Są to pierwsze publikacje 
na UZ dotyczące tego obszaru i jed-
ne z pierwszych w Polsce. W trakcie 
12-letniej pracy na Wydziale WEZ 
był promotorem ponad 230 prac dy-
plomowych.

Źródło: materiały biograficzne udostęp-
nił mgr inż. Wiesław Wasilewski

uczniowie z Dolnego Śląska na uZ

Przed wakacjami grupa uczniów z Zespołu Szkół Eko-
nomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich (gm. 
Lwówek Śląski) pod opieką nauczycielek Angeliki Ko-
walczyk oraz Danuty Białek odwiedziła Uniwersytet Zie-
lonogórski. Spotkanie zostało zorganizowane przez Koło 
Naukowe Doktorantów Literaturoznawców UZ, a jego 
celem była promocja Uniwersytetu wśród uczniów spo-
za województwa lubuskiego oraz doskonalenie kom-
petencji psychologicznych i ogólnohumanistycznych 
uczniów.

Licealiści wzięli udział w warsztatach psychologicznych 
Smutny, zły i „wstrętny”. Społeczna krytyka negatywnych 
emocji, które poprowadziła studentka UZ mgr Klaudia 
Oświęcimska. Tematyka warsztatów dotyczyła m.in. sa-
moświadomości, teorii i klasyfikacji emocji według Paula 
Ekmana oraz teorii zasobów Hobfola. Uczniowie poznali 
również 10 najważniejszych eksperymentów w psychologii 
oraz alfabet przyszłego psychologa.

Młodzież z ZSE-T miała również okazję uczestniczyć 
w drugim seminarium z cyklu „Zielonogórskie Spotkania 

Popkulturalne” zorganizowanych pod hasłem Pokazać zło. 
Psychopatia w filmie. W trakcie wykładu uczniowie dowie-
dzieli się m.in. dlaczego seryjny morderca fascynuje kultu-
rę oraz jak jest on postrzegany w kinematografii.

Uczniowie odwiedzili również Bibliotekę Uniwersytecką, 
gdzie zapoznali się z obsługą urządzeń wypożyczających 
tzw. selfchecków. Wycieczce towarzyszyły obchody Dnia 
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