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prof. Hieronim Szczegóła i prof. marian eckert Honorowymi obywatelami miaSta zielona góra

Działalność naukowa profesora Hieronima Szczegó-
ły nierozerwalnie związana jest z pograniczem polsko - 
niemieckim. Profesor był świadkiem kolejnych zdarzeń 
i procesów społecznych, politycznych i gospodarczych 
dziejących się na Ziemiach Odzyskanych po 1945 roku. W 
1963 roku wspólnie z Wojciechem Pasterniakiem opubli-
kował książkę pt. Słownik nazw geograficznych Ziemi Lu-
buskiej. Pod koniec lat sześćdziesią-
tych podjął badania nad najnowszą 
historią Polski. Zajął się problema-
tyką Ziem Odzyskanych po 1945 roku  
i szeroko rozumianej historii po-

granicza polsko-niemieckiego. Profesor Szczegóła czyn-
nie włączył się w organizację nauki na Ziemi Lubuskiej. 
Współtworzył Lubuskie Towarzystwo Naukowe. W 1970 
roku Hieronim Szczegóła uzyskał stopień doktora habilito-
wanego nauk humanistycznych stając się w owym czasie 
jedyną osobą w Zielonej Górze, posiadającą ten stopień 
naukowy. Pięć lat później został pierwszym w Zielonej 

Górze profesorem nadzwyczajnym,  
a w 1987 r. otrzymał tytuł profeso-
ra zwyczajnego.

W latach 1971-1973 prof. Hiero-
nim Szczegóła był rektorem Wyż-
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Podczas ostatniej sesji Rady Miasta (9.11.2010 r.) w uznaniu zasług dla miasta wręczono medale i dyplomy Honorowe-
go Obywatela Miasta Zielona Góra dwóm Profesorom Uniwersytetu Zielonogórskiego: profesorowi Hieronimowi Szcze-
góle oraz profesorowi Marianowi Eckertowi. Przewodniczący Rady Miasta Adam Urbaniak w swojej laudacji przedstawił 
przypomniał zasługi Profesorów.
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szej Szkoły Na-
uczycielskiej, a w 
okresie 1973-1975 
- rektorem WSP w 
Zielonej Górze. Ponownie – tym razem już z wyboru – pełnił 
tę funkcję w trakcie dwóch kadencji: w latach 1981-1984 
i w latach 1996–1999. 

Profesor Hieronim Szczegóła wypromował 14 doktorów, 
pod jego opieką napisano 6 rozpraw habilitacyjnych, był 
recenzentem 73 prac doktorskich, 16 habilitacyjnych oraz 
napisał kilka recenzji w postępowaniu o tytuły profesor-
skie. Był też opiekunem kilkuset prac magisterskich z hi-
storii i politologii.

Profesor Hieronim Szczegóła był w przeszłości i jest na-
dal członkiem licznych towarzystw i gremiów naukowych, 
organizacji społecznych i rad wydawniczych. Przez wiele 
lat pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa Lubuskiego Towa-
rzystwa Naukowego, Zarządu Głównego Polskiego Towa-
rzystwa Nauk Politycznych, był członkiem władz Polskiego 
Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego. Przez kilkadziesiąt lat był członkiem 
Rady Naukowej Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerow-
skich, a także przez trzy kadencje wchodził w skład Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Profesor Szczegóła był również założycielem Stowarzy-
szenia „Uniwersytet Lubuski”. Za swoją pracę zawodową 
i naukową wyróżniany został licznymi nagrodami, odzna-
czeniami państwowymi i regionalnymi. W 2001 r. Prezy-
dent RP nadał profesorowi Krzyż Komandorski Orderu Od-
rodzenia Polski z Gwiazdą.

Profesor opublikował wiele książek, artykułów i prac po-
pularnonaukowych, należąc dziś do najbardziej znanych w 
kraju badaczy pogranicza polsko-niemieckiego i tzw. Ziem 
Odzyskanych.

Profesor Hieronim Szczegóła był w przeszłości i jest na-
dal członkiem licznych towarzystw i gremiów naukowych, 
organizacji społecznych i rad wydawniczych. Przez wiele 
lat pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa Lubuskiego Towa-
rzystwa Naukowego, Zarządu Głównego Polskiego Towa-
rzystwa Nauk Politycznych, był członkiem władz Polskiego 
Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego. Przez kilkadziesiąt lat był członkiem 
Rady Naukowej Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerow-
skich, a także przez trzy kadencje wchodził w skład Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Profesor Szczegóła był również założycielem Stowarzy-
szenia „Uniwersytet Lubuski”. W 2001 r. Prezydent RP 
nadał profesorowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski z Gwiazdą.

Profesor Marian Eckert był pracownikiem obu uczelni, 
z połączenia których powstał Uniwersytet Zielonogórski. 
W 1965 roku uzyskał stopień naukowy doktora. W 1973 r. 
uzyskał stopień doktora habilitowanego Rozpoczął swoją 
pracę w 1967 r. w Wyższej Szkole Inżynierskiej. W 1978 r. 
został mianowany prof. ndzw., a w 1988 r. – profesorem 
zwyczajnym. Na Politechnice Zielonogórskiej (wcześniej 
WSI) przeszedł wszystkie stopnie kariery akademickiej – 
od wykładowcy do profesora zwyczajnego. Był dyrektorem 
instytutu, dwukrotnie prorektorem, a w latach 1987-1990 
- rektorem. Jest członkiem Komisji Historii Przemysłu Ko-
mitetu Historii PAN i Rady Naukowej Polskiego Towarzy-
stwa Ekonomicznego.

W latach 1993-1997 zajmował stanowisko wojewody zie-
lonogórskiego. Przez dwie kadencje był radnym sejmiku 
lubuskiego. 

Prof. Marian Eckert był inicjatorem „paktu dla pogra-
nicza” i współzałożycielem Polsko-Niemieckiego Towarzy-
stwa Wspierania Gospodarki.

Jest autorem wielu prac naukowych, podręczników 
szkolnych i metodycznych oraz cenionym specjalistą z 
zakresu historii gospodarczej. Dorobek naukowy Profeso-
ra obejmuje ponad dwieście pozycji, w tym 15 książek z 
zakresu historii gospodarczej Polski i innych krajów, histo-
rii powszechnej oraz metodyki nauczania historii. Siedem 
publikacji ukazało się w języku francuskim i niemieckim. 
Profesor Marian Eckert był promotorem 18 prac magister-
skich i 10 rozpraw doktorskich. Recenzował 30 prac dok-
torskich, 11 rozpraw habilitacyjnych oraz 6 wniosków na 
profesury.

Profesor Eckert cieszy się powszechnym uznaniem i dużą 
sympatią studentów, a jego wykłady niesłabnącym zainte-
resowaniem. Za swą działalność naukową, dydaktyczną i 
społeczną otrzymał liczne nagrody. Wyróżniony kilkakrot-
nie nagrodami Ministra Edukacji Narodowej pierwszego i 
drugiego stopnia, dwukrotnie Lubuską Nagrodą Naukową 
pierwszego stopnia, Nagrodą Naukową Miasta Zielonej 
Góry. Otrzymał także medal Polskiej Akademii. Jest lau-
reatem Lubuskiej Nagrody Kulturalnej. W 1967 r. został 
„Lubuszaninem Roku”, a w 1975 r. - „Lubuszaninem XXX-
lecia”.


