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W najnowszym numerze tygodnika Po-

lityka (z 15 grudnia) opublikowano nazwi-
ska laureatów tegorocznych nagród histo-
rycznych w dziedzinie najnowszej historii
Polski. Przyznawane są one corocznie
(w tym roku już po raz czterdziesty) przez
jury, w którego skład wchodzą profesoro-
wie: Juliusz Bardach, Jerzy Holzer, Krysty-
na Kersten, Czesław Majdajczyk, Feliks
Tych, Wojciech Wrzesiński oraz red. Ma-
rian Turski. Nagrodzono autorów książek

w czterech kategoriach: w dziedzinie prac
naukowych i popularnonaukowych,
w dziale wydawnictw źródłowych, w dziale
pamiętników, wspomnień i relacji oraz za
debiut.

Za najlepsze wydawnictwa źródłowe
wydane w 2000 roku uznano prace prof.
zw. dra hab. Czesława Osękowskiego:
Referendum 30 czerwca 1946 roku w Pol-
sce (Wydawnictwo Sejmowe) i Wybory do
Sejmu z 19 stycznia 1947 r. w Polsce (Wy-

dawnictwo Poznańskie).
Profesor jest pracownikiem naukowym

Uniwersytetu Zielonogórskiego, badaczem
dziejów najnowszych, specjalistą zajmują-
cym się historią polityczną Polski w XX
wieku, ze szczególnym uwzględnieniem
polsko-niemieckich stosunków transgra-
nicznych. Obecnie piastuje funkcję dyrekto-
ra Instytutu Historii UZ.

Dariusz Fabisz

Profesor o sobie

Na mój dorobek naukowy składa się
ogółem osiem książek, w tym cztery
wspólnie z innymi autorami (dwie książki
opublikowane po uzyskaniu tytułu nauko-
wego profesora), ponad 60 artykułów na-
ukowych i recenzji oraz siedem redakcji
prac zbiorowych. Dalszych dwanaście
artykułów oraz dwie zredagowane prace
zbiorowe znajdują się w druku. Napisałem
osiem recenzji prac doktorskich, jedną
pracy habilitacyjnej i dziesięć recenzji
wydawniczych. Wygłaszałem referaty na
36 sesjach naukowych, z których 15 miało
międzynarodowy charakter. Byłem organi-
zatorem pięciu konferencji naukowych.

Dotychczas wypromowałem czterech
doktorów (w tym dwóch po uzyskaniu
tytułu naukowego profesora). Wykształci-
łem również 126 magistrów. Prowadzę
seminarium doktorskie z najnowszej histo-
rii Polski, w którym uczestniczą 22 osoby.
Ponadto prowadzę wykłady i seminaria
magisterskie ze studentami studiów stacjo-
narnych dotyczące historii powszechnej XX
wieku, stosunków polsko-niemieckich
i Unii Europejskiej.

Współpracuję z kilkoma uczelniami
i instytucjami naukowymi w kraju i za
granicą. Utrzymuję bieżące kontakty m.in.

z prof. Jörgiem Janzenem z FU w Berlinie,
prof. Helgą Schultz z Uniwersytetu Viadri-
na we Frankfurcie nad Odrą i pof. Joachi-
mem Kuropką z Uniwersytetu z Osnabrück.

W latach 1977-2000 byłem prezesem
oddziału PTH w Zielonej Górze. Jestem
członkiem kilku innych towarzystw na-
ukowych (m.in. Instytutu Zachodniego
w Poznaniu i Lubuskiego Towarzystwa
Naukowego). Prowadzę także działalność
popularyzatorską, która obejmuje publiko-
wanie w lokalnej prasie i wypowiedzi
w radio Zachód.

W latach 1994-1999 byłem zastępcą dy-
rektora Instytutu Historii ds. naukowych.
Od 1 października 1999 roku jestem dy-
rektorem Instytutu Historii. Od pięciu lat
redaguję wydawany przez Instytut Historii
periodyk „Studia Zachodnie”. Z mojej
inspiracji od 2000 roku Instytut Historii
wydaje drugi seryjny periodyk „Historia”.
Jestem także członkiem kolegium redak-
cyjnego „Studiów Zielonogórskich”.

W 2000 roku zostałem powołany przez
Ministra Edukacji Narodowej w skład
Zespołu ds. Utworzenia Uniwersytetu
w Zielonej Górze. Czynnie pracowałem nad
wnioskiem Wydziału Humanistycznego
WSP o uzyskanie praw habilitowania

w zakresie historii (zostały uzyskane
w styczniu 2001 roku).

W latach 1995-2000 sześciokrotnie by-
łem wyróżniany nagrodą Rektora WSP za
dokonania naukowe. W 2001 roku otrzy-
małem Nagrodę Ministra Edukacji Naro-
dowej.

Od redakcji:
Nagrody „Polityki” nie są zwyczajnymi wyróżnieniami. Mogłoby się zdawać, że nagroda popularnego tygodnika społeczno-

politycznego należy do kategorii, jaką liczne redakcje wyróżniają wyjątkowe osobowości czy dokonania.
Otóż dla historyka nagroda „Polityki” stanowi szczególny rodzaj nobilitacji naukowej, bowiem w jury zasiadają nieodmiennie od czter-

dziestu lat wybitni uczeni, ekstraklasa polskiej myśli historiozoficznej. Jest nagrodą szczególną również dlatego, że nagrodzone dzieła na
trwale wchodzą w obieg intelektualny, stając się z czasem klasyką gatunku, do której często odwołują się naukowcy i po którą sięgają
studenci. I dlatego sukces Profesora tak cieszy. Serdeczne gratulacje!
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