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torskiej był prof. Jerzy Materne.
Przebywał na stażach naukowych
i wizytach studyjnych na uniwersytetach w Niemczech: Vechcie
(Osnabrück), Giessen, w Berlinie
Zachodnim, Stuttgarcie, w Szwecji (Sztokholm), Dornach k. Bazylei w Szwajcarii, w Irlandii Północnej (Bushmill), Francji (Rennes-Dinar) i.in. Pracę habilitacyjną pt.: Dystopia. Pedagogiczne
konteksty teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
2010) przedstawił na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie
w październiku 2011 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
M. Głażyński Jest zatrudniony na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ, w Katedrze Teorii i Filozofii
Wychowania.
Jego zainteresowania naukowe i aktywność badawcza
lokują się w obszarze szeroko rozumianych nauk o edukacji, a głównie filozofii wychowania (fenomenologia, heurystyka wychowania, postmodernizm a wychowanie), teorii
wychowania i teorii komunikacji (teoria systemów autopojetycznych) oraz komparatystyki (edukacja w Niemczech,
Ruch Reform) i historii idei (utopia i jej derywaty – atopia,
dystopia, heterotopia).
Dr hab. M. Głażyński jestautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, dwóch monografii oraz szeregu przekładów książek z zakresu pedagogiki niemieckiej.

Laur Akademicki
KRUWOCZ
dla Benedykta XVI

23 listopada 14 rektorów uczelni członkowskich Kolegium
Rektorów
Uczelni
Wrocławia,
Opola,
Częstochowy i Zielonej Góry, a wśród
nich Rektor UZ prof.
Czesław Osękowski,
przebywało w Watykanie, gdzie podczas
audiencji generalnej u
Papieża Benedykta XVI
uhonorowali oni Ojca
Świętego Laurem Akademickim.
Uchwałę
o przyznaniu papieżowi tego wyróżnienia
Kolegium podjęło 18
stycznia 2011 r. Laur
Akademicki to wyróżnienie środowiska
uczelnianego, dedykowane osobistościom
świata nauki. Jako pierwszy, Laurem Akademickim został
opracowała Pola Kuleczka uhonorowany w 2004 r. papież Jan Paweł II. Jako drugi
,otrzymał je Benedykt XVI w uznaniu dla jego działalności
naukowej, jako wybitny teolog i filozof.
Podczas audiencji w Auli Pawła VI, Benedykt XVI podziękował rektorom za to wyróżnienie i zwrócił się do nich po
polsku: - Pozdrawiam rektorów uczelni z Wrocławia, Opola,
Częstochowy i Zielonej Góry. Raz jeszcze dziękuję za przyznany mi honorowy Laur Akademicki. Wiem, że dotychczas
otrzymał go tylko bł. Jan Paweł II. Dlatego jest dla mnie
szczególnym wyróżnieniem. Kolegium Rektorów, przedstawicielom uczelni, ich wspólnotom
akademickim i wszystkim tu obecnym z serca błogosławię - powiedział Benedykt XVI.
Rektorzy podczas wizyty w Watykanie uczestniczyli także w audiencji w Kongregacji Edukacji
Katolickiej u Prefekta Kongregacji, Kardynała Zenona Grocholewskiego, oraz zostali przyjęci przez
Eminencję Kardynała Tarcisio
Bertone, Sekretarza Stanu Stolicy
Apostolskiej.
„Laur Akademicki” – statuetka
ze srebrnym liściem, pozłacanym
24 karatowym złotem jest autorstwa prof. Małgorzaty Dajewskiej
z Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu.

Krzyż kawalerski
dla Rektora UZ
Na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego Rektor Uniwersytetu
Zielonogórskiego prof. Czesław
Osękowski został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego
odznaczenie
przekazał wojewoda Jan Świrepo. Uroczystość odbyła się w
Muzeum Ziemi Lubuskiej podczas otwarcia wystawy „Pejzażyści śląscy drugiej połowy
XIX wieku i pierwszej połowy
XX wieku ze zbiorów Czesława
Osękowskiego”. Na wystawie
znalazło się 70 obrazów z prywatnej kolekcji Rektora.
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