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NOMINACJE
PROFESORSKIE
PROF. MAGDALENA GRACZYK
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem
z dnia 25 września 2009 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Magdalenie Graczyk.

Profesor Magdalena Graczyk jest związana z zielonogórskim środowiskiem naukowym od 1975 roku, ma za sobą
34-letni okres pracy naukowo dydaktycznej w zielonogórskich uczelniach – najpierw w Wyższej Szkole Inżynierskiej, następnie Politechnice Zielonogórskiej, a od 2001 r.
na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Stopnie naukowe - doktora nauk technicznych
(1978 r.) oraz doktora habilitowanego nauk technicznych
(1985 r.) uzyskała na Wydziale Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Tam również zostało przeprowadzone postępowanie o nadanie Jej tytułu naukowego profesora.
Na początku swojej kariery naukowej Pani profesor była
związana z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej, a jej zainteresowania badawcze koncentrowały się
na procesach „końca rury” – zajmowała się gospodarką
wodno-ściekową w zakładach przemysłowych, a zwłaszcza technologiami oczyszczania wysokostężonych ścieków
oraz procesami stabilizacji osadów ściekowych. Uwieńczeniem tych badań była dysertacja habilitacyjna pt. Autarkia
energetyczna procesów stabilizacji osadów ściekowych.
Praca ta, z uwagi na jej aplikacyjny charakter i możliwość
zastosowania w praktyce, została w 1986 r. wyróżniona indywidualną nagrodą naukową ogólnopolskiej Fundacji im.
Profesora Goetla.
Od 1992 r. nastąpił zwrot w zainteresowaniach naukowych Pani Profesor, a impulsem do poszukiwań nowych
nurtów badawczych była zmiana instytucjonalna w ramach
uczelni – przejście z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej na Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
gdzie powierzono jej kierowanie Zakładem Zarządzania
Środowiskiem i Gospodarką Publiczną w Instytucie Orga-
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nizacji i Zarządzania. Przez tę decyzję weszła na drogę
badań interdyscyplinarnych, a nawet międzydziedzinowych łącząc aspekt wiedzy technicznej (inżynierskiej)
z naukami ekonomicznymi (ekonomią środowiska). Zajęła
się badaniem procesów gospodarczych w kontekście realizacji paradygmatu rozwoju zrównoważonego oraz proekologicznymi systemami zarządzania na poziomie mikroekonomicznym, a zwłaszcza reorientacją procesów technologicznych „na początku rury” w celu zmniejszenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko. W nowym obszarze badawczym kluczowe miejsce w dorobku Pani Profesor
zajmuje monograﬁa wydana w 1999 r. pt „Zarządzanie
proekologiczne” będąca ciekawym i oryginalnym ujęciem
problematyki zarządzania środowiskowego na tle bezpieczeństwa ekologicznego Polski i Europy. Jej niewątpliwym
atutem jest korzystne połączenie wiedzy technologicznej
z dobrym rozpoznaniem technik zarządczych związanych
z zarządzaniem środowiskowym w przedsiębiorstwach.
Doświadczenia zebrane w kolejnym obszarze badawczym (w latach 2001-2007), dotyczące umiejscowienia
procesów zarządzania inwestycjami ochrony środowiska
w kontekście realizacji zrównoważonego rozwoju zaowocowały wydaniem w 2007 r. książki pt. Zarządzanie
inwestycjami komunalnymi, w której autorka dyskontuje
bogate doświadczenia inżynierskie w zakresie projektowania inwestycji ekologicznych oraz organizacji procesów inwestycyjno-budowlanych z uwzględnieniem ich wpływu na
kształtowanie zrównoważonego rozwoju lokalnego, przy
jednoczesnym wyeksponowaniu praktyki good performan-
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ce w odniesieniu do projektów inwestycyjnych ﬁnansowanych z funduszy europejskich. Zdaniem recenzentów jest
to pierwsza z tego zakresu praca w piśmiennictwie polskim, tak kompleksowo traktująca problematykę inwestycji komunalnych w aspekcie technicznym i zarządczym.
Całkowity dorobek naukowy i techniczny Profesor Magdaleny Graczyk można ocenić na podstawie intelektualnego wkładu w rozwój dyscypliny nauk technicznych - inżynieria środowiska oraz dyscypliny nauk ekonomicznych
– zarządzanie (z uwzględnieniem specjalności zarządzanie
środowiskiem). Miarą tej oceny jest nie tylko liczba opublikowanych prac, ale także wartość dodana jaką te prace
wnoszą do obydwu dyscyplin naukowych oraz ich poznawczy i utylitarny charakter.
Dorobek publikacyjny Profesor Magdaleny Graczyk wynosi łącznie 136 pozycji. Jest autorem i współautorem 6
monograﬁi, 24 rozdziałów w wydawnictwach zwartych,
106 artykułów opublikowanych w indeksowanych czasopismach o krajowym i zagranicznym zasięgu. Ponadto
jest autorką 2 patentów i ponad 60 prac niepublikowanych (koncepcyjnych projektów inżynierskich, ekspertyz
i opinii wykonanych na rzecz przemysłu oraz samorządów).
Za działalność naukową uzyskała wiele nagród i wyróżnień (m.in. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodę Fundacji Prof. Goetla, wielokrotnie nagrody
JM Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Politechniki Zielonogórskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego). Znaczące są także osiągnięcia dydaktyczne Pani Profesor,
a ich potwierdzeniem jest fakt wysokiej oceny Jej wykładów przez studentów oraz odznaczenie medalem Komisji
Edukacji Narodowej. Jako promotor czterech zakończonych przewodów doktorskich posiada również wymierny
dorobek w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej
(w tym obszarze także konsekwentnie łączy swoje zainteresowania naukowe na styku dziedzin - dwóch doktorów
wypromowała w naukach technicznych i dwóch w naukach
ekonomicznych). Ponadto była promotorem ponad 500
prac magisterskich i licencjackich zrealizowanych na kierunkach inżynieria środowiska i zarządzanie.
Profesor Magdalena Graczyk pełniła wiele funkcji poza
Uczelnią (m.in. w latach 1994-1998 - funkcję eksperta
w Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska, w latach 1999-2005 - funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze). Jest wieloletnim członkiem Europejskiego Towarzystwa Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.
Obecnie pełni funkcję dziekana na Wydziale Ekonomii
i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Sama Pani profesor uważa, że największym Jej życiowym sukcesem jest kochający mąż oraz małe grono niezawodnych i od wielu lat tych samych przyjaciół, z którymi
dzieli wspólne pasje (muzyka i malarstwo, zwłaszcza pejzażowe) oraz niekończące się dyskusje, jakie często prowadzą przy kieliszku dobrego wina i …zawsze uśmiech na
dobry początek dnia.

PROF. STANIS£AW BORAWSKI

We wrześniu 2009 roku zbiegły się dwa ważne wydarzenia w życiu zielonogórskiej polonistyki: nominacja profesorska dla Stanisława Borawskiego oraz 35-lecie Jego pracy naukowej i dydaktycznej.
Profesor Stanisław Borawski to ﬁlolog, slawista, a przede wszystkim historyk języka polskiego; Uczony, który
nieustannie pokazuje, że językowa przeszłość (czyli zawodowa pasja Profesora) determinuje naszą teraźniejszość.
Badacz, który objaśnia, że rozumienie tradycji i sięganie
do niej jest możliwością, ale także – jakże często nieuświadamianą – koniecznością.
Zawodowa kariera Profesora rozpoczęła się na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał magisterium w ramach
seminarium prof. Antoniego Furdala na temat polskiej terminologii językoznawczej. W pełni świadoma droga naukowa Jubilata zapoczątkowana została pracą doktorską Zarys
odmian języka polskiego w oświetleniu przyczynowym, której recenzentami byli prof. Maria Renata Mayenowa i prof.
Jerzy Woronczak. Już tam zarysował Autor nowatorski pogląd na metodologię badań w zakresie językoznawstwa diachronicznego, który zdeterminował całą Jego dalszą działalność naukową. Kolejny etap tej konsekwentnej drogi to
rozprawa habilitacyjna Tradycja i perspektywy. Przeszłość
i przyszłość nauki o dziejach języka polskiego, w której
Stanisław Borawski przedstawił swoje poglądy dotyczące
(red.) sposobu myślenia o przeszłości języka polskiego, rozwijane
w kolejnych książkach i licznych rozprawach.
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