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PROFESOR HONOROWY UZ

Doktor Sławomir Maciejewski zmarł 5 marca 2019 r. 
Z Wydziałem Prawa i Administracji UZ był związany od początku 
jego istnienia. Był specjalistą z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, członkiem Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania 
Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego.

Profesor Marek Furmanek zmarł 25 lipca 2019 r. Dziekan 
Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ 2014-2016, 
2016-2019. Profesor zajmował się mediami w pedagogice i edu-
kacji, technologiami informacyjnymi w oddziaływaniach pedago-
gicznych oraz mechanizmami medialnej komunikacji społecznej.

Profesor Jacek Leluk zmarł 18 sierpnia 2019 r. Biolog, bio-
chemik i bioinformatyk. Od 2005 był pracownikiem Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, gdzie m.in. kierował Katedrą Biochemii i Bio-
informatyki Wydziału Nauk Biologicznych. 

Profesor Piotr Alawdin zmarł 21 czerwca 2020 r. Specjalista 
w zakresie budownictwa, pracował w Katedrze Teorii Konstrukcji 
w Instytucie Budownictwa na Wydziale Budownictwa, Architek-
tury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Mikołaj Iliaszewicz student Collegium Medicum – zmarł 
4 września 2020 r. 

Profesor Karolina Mazur zmarła 14 grudnia 2020 r. Profe-
sor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany w dzie-
dzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu, spe-
cjalność zarządzanie strategiczne, kierownik Katedry Zarządzania 
Wartością w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego.

Iwona Siewko zmarła 28 stycznia 2021 r. Wieloletni pra-
cownik administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego (2003-
2021). 

Profesor Wita Szulc zmarła 11 października 2021 r. Wybit-
na specjalistka w zakresie biblioterapii i łączonych form arteterapii 
oraz badań nad historią i metodologią arteterapii. Twórczyni kon-
cepcji arteterapii opartej na kulturze (kulturoterapii), w tym uni-
katowej klasyfikacji 13 dziedzin terapii z udziałem sztuki. Przez 
wiele lat współpracowała z Instytutem Pedagogiki Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

DOKTORZY HONORIS CAUSA  
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Profesor Krzysztof Penderecki zmarł 29 marca 2020 r. Jeden 
z najwybitniejszych polskich kompozytorów i dyrygentów. Miał 
86 lat. Godność DHC UZ została nadana Profesorowi w uznaniu 
ogromu dokonań twórczych prof. K. Pendereckiego, światowego 
znaczenia jego dzieł oraz zawartego w nich profetycznego przesła-
nia w obronie absolutnych wartości etyczno-intelektualnych jako 
odniesień dla fundamentów współczesnej kultury.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego 
otrzymał 13 maja 2014 r.

 Profesor Diethard Pallaschke zmarł 8 lipca 2020 r. Wybitny 
matematyk niemiecki współpracujący od wielu lat z matematykami 
polskimi, w tym również z matematykami środowiska zielonogór-
skiego. W ramach tej współpracy, obok prowadzonych wspólnych 
badań naukowych, w latach 1977-2008 wydatnie wspierał mło-
dych polskich matematyków w ich rozwoju naukowym, tworząc 
warunki do ich okresowych staży naukowych na Uniwersytecie  
w Karlsruhe, finansowanych przez niemieckie fundacje stypendialne. 

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego 
otrzymał 14 czerwca 2010 r.

Profesor Julian Musielak zmarł 11 października 2020 r. Wy-
bitny polski matematyk. Był blisko związany z zielonogórskim 
środowiskiem matematycznym, przyjacielem wielu pracowników 
Instytutu Matematyki. Profesor Musielak od dawna był zaanga-
żowany w rozwój ośrodka naukowego w Zielonej Górze. Można 
śmiało powiedzieć, że był On obecny przy narodzinach zielono-
górskiej nauki, bo już od początku lat 60., gdy nikt jeszcze nie my-
ślał o powstaniu tu uczelni, prowadził w naszym mieście wykłady 
w punkcie konsultacyjnym UAM. 

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego 
otrzymał 4 czerwca 2007 r. 

Biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowski dr Adam 
Dyczkowski zmarł 10 stycznia 2021 r. (…) Jego Ekscelencja Ksiądz 
Doktor od początku swej posługi towarzyszył zielonogórskiemu ośrod-
kowi akademickiemu. Był częstym i niezwykle pożądanym gościem 
Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a po ich 
połączeniu w 2001 r. – Uniwersytetu Zielonogórskiego. Można rzec, 
że współtworzył naszą uczelnię, tak w wymiarze duchowym, jak  
i najzupełniej materialnym.(…) - powiedział podczas laudacji ów-
czesny rektor UZ prof. dr hab. Czesław Osękowski.

 Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego 
otrzymał 7 czerwca 2011 r.

BYLI I EMERYTOWANI PRACOWNICY  
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Profesor Aleksander Grytczuk zmarł 16 czerwca 2020 r. 
Wieloletni pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego.

Doktor Krystyna Grytczuk zmarła 16 lipca 2020 r. Zasłu-
żony nauczyciel akademicki, emerytowany pracownik Instytutu 
Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Profesor  Józef  Wranik zmarł 11 października 2020 r. Był 
specjalistą z zakresu mechaniki konstrukcji. Emerytowany profe-
sor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Doktor Stefan Dąbrowski zmarł 28 października 2020 r. Je-
den z pierwszych pracowników i wieloletni wykładowca w Insty-
tucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersy-
tet Zielonogórski).

Profesor Wojciech Dzieduszycki zmarł 27 listopada 2020 r. 
Archeolog, badacz pradziejów i średniowiecza, nauczyciel akade-
micki. Przez wiele lat, aż do emerytury, pracował na stanowisku 
profesora w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Profesor Zbigniew Bać zmarł 5 stycznia 2021 r. Wybitny pol-
ski uczony i architekt, jeden z twórców architektury na Uniwersy-
tecie Zielonogórskim.

Profesor Hanna Kozaczewska-Golasz zmarła 5 lutego 
2021 r. W latach 2016-2019 pracowała w Katedrze Architektury i 
Urbanistyki (obecnie Instytut Architektury i Urbanistyki) na Wy-
dziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. 

Profesor Tadeusz Nadzieja zmarł 24 kwietnia 2021 r. W la-
tach 1997-2009 pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i 
Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Profesor Wiesław Hudon zmarł 6 września 2021 r. Fotograf, 
artysta, autor słynnego plakatu „Uprzejmie prosimy o ciszę”, wy-
kładowca WSP i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Doktor Jerzy Hanćkowiak zmarł 20 września 2021 r. Wie-
loletni, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu 
Budowy i Eksploatacji Pojazdów w Instytucie Budowy i Eksplo-
atacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego.

W listopadzie, kiedy obchodzimy dzień Wszystkich Świętych,  
szczególnie myślimy o tych, których już z nami nie ma.  

Jak pisze Wisława Szymborska:

 „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie stracił”

Odświeżmy więc pamięć o pracownikach Uniwersytetu Zielonogórskiego, który odeszli w ostatnich latach: 

PRACOWNICY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
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