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Nie ma uNiwersytetu bez sportu!

z e  s p o r t u  a k a d e m i c k i e g o

WSpOmNIEN IE  |  ZE  SpORTU aKadEmIcKIEGO

27 listopada br. w sali Senatu Uniwersytetu Zielono-
górskiego odbyło się uroczyste podsumowanie osiągnięć 
sportowych żaków w roku akademickim 2017/18. Z me-
dalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Polski spotkał się 
prorektor ds. studenckich UZ - prof. Wojciech Strzyżewski, 
który w imieniu JM Rektora wręczył sportowcom listy gra-
tulacyjne. Swoją obecnością na spotkaniu zaszczycili rów-
nież prezes KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. 
Zdzisław Wołk, wiceprezes – dr Tomasz Grzybowski oraz 
członek Zarządu – inż. Henryk Michalak.

Z roku na rok przybywa sportowych osiągnięć na Uniwer-

sytecie Zielonogórskim. W tym roku wyróżniono aż 67 stu-
dentów. Oto oni:

KOLARSTWO:
Piotr Konwa - srebrny medal w Akademickich Mistrzo-

stwach Świata w jeździe indywidualnej na czas

KICKBOXING:
Adam Hirko - brązowy medal w Mistrzostwach AZS 

w kickboxingu w formule Light Contact, brązowy medal 
w Mistrzostwach AZS w kickboxingu w formule Low Kick

Tadeusz Malinowski urodził się 8 kwietnia 1932 r. w Po-
znaniu. Tuż przed wybuchem II wojny światowej wyjechał 
z matką i młodszym bratem Andrzejem do Lublina, gdzie 
został do momentu aresztowania matki przez gestapo 
w 1943 r. Ojciec poszukiwany przez Niemców w 1940 r. 
musiał uciekać z Polski. Pamiętam jak „zlecił” bratu by 
go zastępował, co Tadeusz względem młodszego brata 
wypełniał skrupulatnie. Mojego brata charakteryzowała 
duża odpowiedzialność za to co robi – niezwykła syste-
matyczność, punktualność, porządek. Tak więc badając 
w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu kości z grobów 
ciałopalnych, mogłem stwierdzić, że podlegające jego 
pieczy magazyny są wzorowo uporządkowane. Również 
wzorowy był porządek na prowadzonych badaniach wyko-
paliskowych m. in. tam gdzie również sam uczestniczyłem 
– na grodzisku z wczesnej epoki żelaza w Słupcy, gdzie 
w miejscu niewątpliwie kuchennym wśród kości zwierzę-
cych i resztek zwęglonego drewna znajdowało się skle-
pienie czaszki ludzkiej przykryte glinianym naczyniem. 
Znalezisko to dawało świadectwo stosowania praktyk ka-
nibalistycznych przez naszych przodków. Gościłem też na 
wykopaliskach w Komorowie (powiat Szamotuły), gdzie na 
terenie grodziska na wyspie sporo było przemieszanych 
rozfragmentowanych kości zwierzęcych i ludzkich. Tam 
też było badane cmentarzysko na brzegu jeziora bytyń-
skiego z okresu wczesnośredniowiecznego. Razem z bra-
tem, ale przy mniejszym nieco moim wkładzie, badaliśmy 
cmentarzyska późnośredniowieczne na górze Rowokół 
w Smołdzinie, gdzie chowano ludność Słowińską. Niewąt-
pliwie dużą zasługą mego brata jest opracowanie materia-
łów z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Laskach 

k. Kępna, które badał przed wojną prof. Adam Wrzosek. 
Było to największe cmentarzysko tej kultury na obszarze 
Polski. Tadeusz Malinowski był uczniem prof. Józefa Ko-
strzewskiego, ale również Witolda Hensla – archeolodzy 
i Eugeniusza Frankowskiego – etnologa. W latach 1950-
1975 pracował w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, 
następnie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku, 
a w latach 1975-2002 w Uniwersytecie Zielonogórskim. 
W Zielonej Górze nasze mieszkania w Domu Studenckim 
stykały się ze sobą i nadal odczuwałem wpływ starszego 
brata na swą działalność. W Zielonogórskiej uczelni ucho-
dził w opinii studentów za profesora bardzo wymagają-
cego, dbającego nie tylko o wiedzę, ale również i sprawy 
wychowawcze. Szersze kontakty ze studentami zapewnia-
ły mu organizowane wycieczki do muzeów, czy na stano-
wiska archeologiczne.

W zasadzie w centrum jego zainteresowań były proble-
my obrządku pogrzebowego ludności kultury łużyckiej 
i pomorskiej, następnie problemy szlaku bursztynowe-
go, wybrane problemy etnogenezy Słowian, muzealnic-
two archeologiczne. W jego dorobku znajduje się ponad 
400 publikacji naukowych. Warto też nadmienić, że brał 
udział w badaniach archeologicznych we Francji, jest 
członkiem licznych towarzystw naukowych, był wyróż-
niany odznaczeniami państwowymi. Do samego końca 
był czynny naukowo i często zlecane mu były recenzje 
prac naukowych, doktorskich i habilitacyjnych. Jeszcze 
do niedawna nasze uczelnie zapraszały go na okolicz-
nościowe wykłady. Profesor Tadeusz Malinowski zmarł 
15 grudnia 2018 r.
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