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Jubileusz
pracy naukowej

prof. Marii Barbary
Piechowiak
Topolskiej
26 września 2008 r. w Auli Uniwersytetu
Zielonogórskiego w Campusie B odbył się jubileusz urodzin i pracy badawczej Pani Profesor Marii Barbary Piechowiak Topolskiej. Na
uroczystość przybyli liczni goście w tym: władze uczelni, pracownicy Instytutu Historii, rodzina, bliscy
znajomi, studenci i wychowankowie. Całość wydarzenia
poprowadził prof. Dariusz Dolański, Dyrektor Instytutu Historii UZ, gdzie od 1997 r. w Zakładzie Historii Nowożytnej
Powszechnej i Polski XVI-XVIII w. pracuje Jubilatka.
Po słowach wprowadzających jako pierwszy głos
zabrał JM Rektor prof. Czesław Osękowski, który mówił o swoich pozytywnych doświadczeniach w pracy
zawodowej z Panią Profesor. Podkreślił Jej wyjątkową
otwartość i żywy zmysł krytycyzmu a także szczególny
urok osobisty, pod wrażeniem którego znajduje się od
początków znajomości z Jubilatką , a którego my pracujący z Nią codziennie doświadczamy.
Następnie wystąpił prof. Jan Jurkiewicz, współredaktor naukowy tomu prac pt. Młodsza Europa. Od śred-
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niowiecza do współczesności (Zielona Góra 2008), poświęconemu Jubilatce, wieloletni współpracownik i przyjaciel Pani Profesor. W swoim wystąpieniu przedstawił
sylwetkę naukową profesor Topolskiej, poczynając od
wczesnego dzieciństwa, poprzez studia historyczne na
Wydziale Filozoﬁczno-Historycznym Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia doktoranckie
pod kierunkiem prof. Henryka Łowmiańskiego. Tematyka
tego seminarium, jak stwierdził Jan Jurkowski, wyznaczyły zakres tematyczny badań przyszłej Pani Profesor,
zwróciły Jej uwagę na dzieje i specyﬁkę Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz miały znaczący wpływ na dalsze
losy naukowe Jubilatki. Prelegent położył szczególny
akcent na omówienie głównych prac naukowych: wydanej drukiem pracy doktorskiej (1969) Dobra szkłowskie
na Białorusi wschodniej w XVII i XVIII w., rozprawy habi-
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Jubilatki znajdują się również dzieje Polonii w
różnych krajach europejskich. Ma to związek z
podjętą w latach 1978-2004 pracą w Zakładzie
Badań nad Polonią PAN w Poznaniu. Praca ta
skutkowała działalnością naukową w środowiskach emigracyjnych (współudział w pracy
zbiorowej The Polish Cultural and Scientiﬁc
Heritage at the dawn of the Third Millenium,
red. E. Szczepaniak, Londyn 2003) oraz czynnym udziałem w życiu tych środowisk (Pani
Profesor jest członkiem Komitetu Badań Polonii PAN w Warszawie i wiceprezesem do
spraw programowych w Zarządzie Światowej Rady Badań nad Polonią z siedzibą w
Denver-USA i w Warszawie). Całość dorobku
naukowego Uczonej, jak czytamy we wstępie
do wspomnianej księgi jubileuszowej Młodsza
Europa… liczy obecnie ok. 753 publikacji, w
tym 4 książki, blisko 200 rozpraw, artykułów,
referatów i recenzji oraz ok. 330 biogramów
w wydawnictwach encyklopedycznych. Ukoronowaniem dotychczasowych zasług było
nadanie Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej
11 grudnia 2003 r. tytułu naukowego profesora
nauk humanistycznych.
Po wystąpieniu profesora Jurkiewicza głos
przekazano przedstawicielce Samorządu Studenckiego, która w imieniu podopiecznych
Pani Profesor podziękowała Jej za trud włożony w kształtowanie światopoglądu historycznego studentów, za zrozumienie i cierpliwość
w pracy dydaktycznej. Kolejnym punktem ceremonii było odczytanie przez prowadzącego,
przy współudziale prodziekana WH prof. Sławomira Kuﬂa wystosowanych z okazji jubileuszu licznych listów gratulacyjnych i nadesłanych z całego świata życzeń.
Następnie głos zabrała sama Jubilatka, która podziękowała przybyłym na uroczystość i
właściwym sobie poczuciemhumoru opowiedziała o pracy na Uczelni Zielonogórskiej.
Ostatnią, oﬁcjalną częścią uroczystości było
rozdanie autorom biorącym udział w przedsięwzięciu egzemplarzy książki Młodsza Europa…. Było to dla nas, współpracowników
Pani Profesor szczególnie miłe, bowiem w
ten sposób mogliśmy wyrazić swoje uznanie
dla pracy badawczej Jubilatki i zaakcentować
naszą w nim współobecność. Tematyka prac
oﬁarowanych Pani Profesor koncentrowała
się wokół dziejów obszaru Europy Środkowo-Wschodniej określanej mianem „Młodszej
Europy” i dotyczyła zarówno problemów tej
części kontynentu u zarania jego historii, jak
i zagadnień zupełnie współczesnych, kwestii
politycznych oraz szeroko rozumianych spraw
społeczno-kulturalnych. Obecnie książka dostępna jest już na rynku księgarskim.
Ta część kończyła ceremonię jubileuszu
litacyjnej (1984) Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie
Litewskim w dobie Renesansu i Baroku oraz - jak się
ocenił - najistotniejszej w dorobku naukowym książce
(2002) Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim w XV do XVIII w. Mówiąc o wysiłku naukowym
Marii Barbary Piechowiak Topolskiej prof. Jurkiewicz zaznaczył, że obok prac z zakresu lituanistyki historycznej,
które cytując: „przyczyniły się do zmiany utrwalonych
poglądów historiograﬁcznych na temat przeszłości ziem
państwa polsko-litewskiego, a także doprowadziły do
zmiany postaw badawczych”, w kręgu zainteresowań

pracy naukowej Marii Barbary Piechowiak Topolskiej.
Nadmienić należy, że wśród zaproszonych gości, którzy
składali gratulacje Pani Profesor, podczas wręczania
książki znalazły się członkinie międzynarodowego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Zawodowo, organizacji
której członkiem-założycielem od 1990 jest również Jubilatka.
Po uroczystości przybyli goście zostali zaproszeni do Palmiarni Uniwersyteckiej, gdzie odbył się zaplanowany bankiet.
M. Konopnicka
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