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Miło mi poinformować, że do grona samodzielnych pracowników naukowych  
dołączyła nasza Koleżanka dr hab. inż. Joanna Zarębska.  

Jako osiągnięcie naukowe wskazany został przez nią cykl publikacji powiązanych 
tematycznie pt. Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w kontekście gospodarki 

o obiegu zamkniętym – istota, narzędzia, komunikacja środowiskowa.  
Na osiągnięcie naukowe składało się 16 publikacji i były to: dwie monografie, pięć rozdziałów 

w monografiach i dziewięć artykułów w czasopismach naukowych.  
Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych  

w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości,  
nadany został 23 września 2020 r. uchwałą Rady Awansów Naukowych  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Od czasu podjęcia pracy na Uniwersytecie Zielonogór-
skim, Leszek Szymański prowadzi bardzo aktywną dzia-
łalność naukową. Można w niej wyróżnić dwa okresy. 
W pierwszym - kontynuuje swoje zainteresowania komu-
nikacją językową w Internecie. W drugim - podejmuje się 
analiz kategorialnej konwergencji modalności z aspektem 
w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem jego 
odmiany amerykańskiej. Jego badania cechuje wykorzy-
stanie empirycznej metodologii korpusowej. Owocem jego 
kilkuletnich badań jest monografia pt. Modal auxiliaries 
and aspect in contemporary American English – a corpus-
based study. To właśnie ona była podstawą nadania Lesz-
kowi Szymańskiemu stopnia naukowego doktora habili-
towanego. Udowodnił w niej na materiale empirycznym 
teorie interakcji modalności z aspektem Wernera Abraha-
ma, a ponadto zaproponował modyfikacje tych teorii dla 
języka angielskiego. Dodatkowo wskazał sposoby interpre-
tacji znaczeń aspektowych w języku angielskim, które nie 
są w nim oznaczane gramatycznie.

Działalność naukową Leszka Szymańskiego cechuje wy-
soka aktywność konferencyjna. Wygłosił referaty na kil-
kudziesięciu konferencjach w kraju (w Bydgoszczy, Jaro-
sławiu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, 
Kielcach, Krakowie, Lesznie, Lublinie, Łodzi, Opolu, War-
szawie i Zielonej Górze) i za granicą (w Athens (GA Sta-
ny Zjednoczone), Awinionie (Francja), Baia Mare (Rumu-
nia), Kownie (Litwa), Londynie (Wielka Brytania), Pradze 
(Czechy) i Rydze (Łotwa)). W 2013 r. został przyjęty do 
Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Od początku 
swojej działalności w Towarzystwie odznacza się wysokim 
zaangażowaniem uczestnicząc z referatami w corocznych 
Zjazdach PTJ, z których każdy jest organizowany na innej 
uczelni. Ponadto aktywnie działa na rzecz promocji działań 
PTJ. Efekty swoich badań publikuje w wydawnictwach kra-
jowych i zagranicznych. Ponadto wygłosił wykłady gościn-
ne w Walencji (Hiszpania), Alcala de Henares (Hiszpania), 
Enschede (Holandia), Athens, (GA Stany Zjednoczone), St. 
Polten (Austria), Bremen (Niemcy), Dunauajvaros (Węgry) 
oraz Mondragon (Hiszpania). Brał także udział w recenzo-
waniu zgłoszeń na Zjazd Polskiego Towarzystwa Języko-
znawczego w Łodzi. Recenzował też artykuły do czasopism 
naukowych: Lingua, Język Polski oraz Biuletyn Polskiego 
Towarzystwa Językoznawczego. 

Jako pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego, Le-
szek Szymański pełnił też kilka ważnych funkcji. W latach 
2014-2016 był członkiem Rady Wydziału Humanistycznego, 
a w latach 2012-2016 członkiem Rady Instytutu Neofilolo-
gii na Uniwersytecie Zielonogórskim. W latach 2012-2013 
pełnił funkcję kierownika Zakładu Filologii Angielskiej 
w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
a w latach 2013-2015 funkcję kierownika Zakładu Języko-
znawstwa. Ponadto od 2012 r. jest członkiem komisji ds. 
egzaminów doktorskich z języka angielskiego na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dodatko-

wo w roku akademickim 2017/2018, w ramach zastępstwa, 
uczestniczył w pracach komisji ds. egzaminów doktorskich 
z języka angielskiego na Wydziale Pedagogiki, Psychologii 
i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Leszek Szy-
mański uczestniczył również w tworzeniu studiów drugiego 
stopnia na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie 
Zielonogórskim oraz koordynował wprowadzanie nowych 
programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na zie-
lonogórskiej anglistyce. Współpracował też z Centrum 
Transferu Kultury Europejskiej przy Uniwersytecie Zielono-
górskim i organizował dyskusyjne spotkania językoznawcze 
dla studentów anglistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Leszek Szymański dał się także poznać jako sprawny orga-
nizator. Był bowiem pomysłodawcą i kierownikiem organi-
zacyjnym trzech międzynarodowych konferencji na zielo-
nogórskiej anglistyce.

Za swoją pracę dydaktyczną, wychowawczą i organiza-
cyjną otrzymał w 2008 r. Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, 
a w 2018 r. Nagrodę Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Poza 
tym w 2018 r. został nagrodzony przez Rektora University 
of Dunaujvaros na Węgrzech za udział z wykładami gościn-
nymi w cyklu „Week of Science” w tamtejszej uczelni.

Marek Smoluk

Dr hab. inż. Joanna Zarębska od po-
nad 30 lat związana jest ze środowi-
skiem zielonogórskim, początkowo na 
Wydziale Budownictwa i Inżynierii Sa-
nitarnej, następnie Wydziale Podsta-
wowych Problemów Techniki, Wydzia-
le Zarządzania, a obecnie na Wydziale 
Ekonomii i Zarządzania w Katedrze 
Zarządzania Środowiskiem i Gospodar-
ką Publiczną. W 1993 r. po ukończe-
niu studiów na Wydziale Budownictwa 
i Inżynierii Sanitarnej Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej w Zielonej Górze uzyska-
ła tytuł zawodowy magistra inżyniera 
w zakresie specjalności: zaopatrzenie 
w wodę, unieszkodliwianie ścieków 
i odpadów. W 2004 r. uzyskała stopień 
naukowy doktora nauk ekonomicz-
nych w zakresie towaroznawstwa na 
Wydziale Towaroznawstwa Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, a w latach 
2005-2008 pełniła funkcję prodzieka-
na ds. studenckich Wydziału Ekono-
mii i Zarządzania UZ. Była również 
członkiem: Wydziałowego Zespołu ds. 
Oceny Efektów Kształcenia na kierun-
ku studiów zarządzanie, Wydziałowej 
Komisji Wyborczej, Wydziałowego Ze-
społu ds. Ewaluacji Jakości Kształce-
nia, Wydziałowego Zespołu ds. wdra-
żania systemu SylabUZ, członkiem 
Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania 
UZ.

NOWA HABILITACJA  
NA WYDZIALE EKONOMII I ZARZĄDZANIA 

DR HAB. INŻ. JOANNA ZARĘBSKA

FOT. Z ARCHIWUM PRYWATNEGO  
DR HAB. JOANNY ZARĘBSKIEJ
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Jest autorem lub współautorem 106 pozycji bibliogra-
ficznych opublikowanych w czasopismach, zeszytach, mo-
nografiach naukowych w kraju i zagranicą. Bierze aktywny 
udział w konferencjach naukowych pełniąc rolę prelegen-
ta, recenzenta artykułów naukowych, członka rady. Jest 
recenzentem tematycznym w krajowych i zagranicznych 
czasopismach naukowych (między innymi: Archiwum Go-
spodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Polish Journal 
of Environmental Studies, Sustainability, The Bulletin of 
The Mineral and Energy Economy Research Institute of the 
Polish Academy of Science - Zeszyty Naukowe Instytutu Go-
spodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN). Od 1999 r. 
jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów 
Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski (od 
2012 r. – PSEŚiZN), a od 2013 r. członkiem Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego (PTE Oddział Zielona Góra).

Będąc pracownikiem Uniwersytetu Zielonogórskiego bra-
ła udział w 7 projektach naukowo–badawczych realizowa-
nych w kraju i zagranicą. W latach 2010-2013 była kierow-
nikiem własnego projektu badawczego nr N N112 339438 

w dziedzinie makro i mikroekonomia, temat: Ocena pozio-
mu ekoefektywności gospodarki odpadami w wojewódz-
twie lubuskim w kontekście rozwoju zrównoważonego. 
Analiza systemowa z wykorzystaniem techniki LCA i GIS do 
optymalizacji gospodarki odpadami. Jest promotorem po-
mocniczym w przewodzie doktorskim (AGH Kraków). Peł-
niła również role promotora wielu prac licencjackich oraz 
inżynierskich, przygotowała również liczne recenzje prac 
magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Dr hab. inż. 
Joanna Zarębska prowadziła i prowadzi liczne przedmioty 
na czterech kierunkach studiów Wydziału Ekonomii i Zarzą-
dzania. Jej praca dydaktyczna jest wysoko oceniana przez 
studentów. Nagradzana była również przez Rektora UZ za 
osiągnięcia naukowe (1999, 2005, 2014 i 2016). W 2014 r. 
otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne 
zasługi dla oświaty i wychowania.

Od 1 listopada br. rozpoczęła pracę na stanowisku pro-
fesora uczelni w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Anetta Barska 

Decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, 
prof. Robert Skobelski został powołany w skład 11-osobo-
wej Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji 
w Warszawie na kadencję 2020-2022.

CKAOD jest organem doradczym i opiniodawczym Na-
czelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach 
dotyczących kształtowania narodowego zasobu archiwal-
nego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych.

Do zadań Komisji należy:
  inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie opraco-

wania i doskonalenia zasad kształtowania narodowego 
zasobu archiwalnego, w tym w zakresie nadzoru nad na-
rodowym zasobem archiwalnym;

  opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektoro-
wi Archiwów Państwowych kryteriów:
 archiwalnej oceny dokumentacji,
 ustalania materiałów archiwalnych wchodzących do 

państwowego zasobu archiwalnego,
 ustalania materiałów archiwalnych wchodzących do 

niepaństwowego zasobu archiwalnego,
 selekcji wytwórców materiałów archiwalnych;

  opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektoro-
wi Archiwów Państwowych wniosków i opinii w zakresie 
wartościowania dokumentacji znajdującej się w:
 archiwach państwowych, w tym wspieranie w szczegól-

nie uzasadnionych przypadkach archiwów państwowych 
w procesie brakowania dokumentacji z zasobu własnego,

PROF. ROBERT SKOBELSKI 
W CENTRALNEJ KOMISJI ARCHI-
WALNEJ OCENY DOKUMENTACJI

 w organach państwowych, państwowych jednostkach 
organizacyjnych, organach jednostek samorządu teryto-
rialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych,

 w organach i jednostkach organizacyjnych ze sfery nie-
państwowego zasobu archiwalnego;

  opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektoro-
wi Archiwów Państwowych wniosków, opinii i analiz w za-
kresie gromadzenia materiałów archiwalnych;

  rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw z zakresu 
działania Komisji wniesionych do Komisji.

zebrała Redakcja
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NAGRODA ORAZ NOMINACJA 
DLA DZIEKAN WYDZIAŁU 

PRAWA I ADMINISTRACJI UZ,  
PROF. DR HAB. HANNY 

PALUSZKIEWICZ 
Miło nam poinformować, że 

dziekan WPiA UZ prof. dr hab. 
Hanna Paluszkiewicz została na-
grodzona przez ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego Wojcie-
cha Murdzka. Minister przyznał 
nagrodę II stopnia z własnej ini-
cjatywy, za znaczące osiągnięcia 
Pani Profesor w zakresie działal-
ności organizacyjnej.

Zgodnie z rozporządzeniem 
MNiSW z 23.01 2019 r. (poz.182) 
minister nauki i szkolnictwa 
wyższego przyznaje nagrody 
z inicjatywy własnej za znaczące 
osiągnięcia w zakresie działal-
ności: naukowej, dydaktycznej, 
wdrożeniowej i organizacyjnej. 
W przypadku tej ostatniej wyróż-
nienia są przyznawane za:

a) rozszerzanie współpra-
cy międzynarodowej na rzecz 
podnoszenia jakości badań na-

ukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania 
rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,

b) rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-go-
spodarczym, w szczególności w celu: – prowadzenia badań 
naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębior-
ców, – opracowania programów kształcenia i doskonalenia 
zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospo-
darczych regionu lub kraju,

c) efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, w szcze-

gólności osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej.
Drugim znaczącym osiągnięciem Pani Dziekan jest jej 

powołanie przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego na członka Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW 
na kadencję 2021-2024. Nominacja jest wyrazem uzna-
nia dla osiągnieć Pani Profesor oraz zaufania środowiska 
akademickiego. Kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2021 r. 
Komisja Dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich 
przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczy 62 
członków, w skład której wchodzą: 51 nauczycieli akade-
mickich, 8 studentów i 3 doktorantów.

Joanna Markiwicz-Stanny


