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wa pt. Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej 
inteligencji, zastosowania, której jest współredaktorem 
i współautorem. Rozszerzona wersja angielska tej mono-
grafii pt. Fault Diagnosis. Models, Artificial Intelligence, 
Applications została opublikowana w 2004 r. przez presti-
żowe wydawnictwo światowe Springer-Verlag.

Jest twórcą szkoły naukowej diagnostyki procesów i sys-
temów z elementami diagnostyki medycznej. Szkołę tę 
tworzą liczni doktorzy habilitowani i profesorowie pracu-
jący dzisiaj na Uniwersytecie Zielonogórskim jak i na wielu 
politechnikach w kraju.

Był kierownikiem wielu krajowych i międzynarodowych 
projektów badawczych finansowanych przez Unię Europej-
ską, m.in. w ramach programu COPERNICUS oraz 5. Progra-
mu Ramowego. W 2019 r. jako kierownik zakończył kolejny 
projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum 
Naukowe w Krakowie w ramach konkursu OPUS, dotyczący 
diagnostyki medycznej wybranych zachorowań na raka. 

Od 1993 r. jest członkiem Komitetu Automatyki i Roboty-
ki PAN, przy czym w latach 2003-2015 był zastępcą prze-
wodniczącego Komitetu, a od 2016 r. jest jego przewod-
niczącym. Ponadto, w Oddziale PAN w Poznaniu w latach 
2003-2015 był przewodniczącym Komisji Cybernetyki Tech-
nicznej, a od 2016 r. jest przewodniczącym Komisji Infor-
matyki i Automatyki.

Od 2012 r. jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni 
i Tytułów, przy czym w kadencji 2012-2016 pełni funkcję 
zastępcy przewodniczącego Sekcji VI Nauk Technicznych.

Od 2015 r. jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytu-
tu Badań Systemowych PAN w Warszawie.

Jest twórcą (1991) oraz redaktorem naczelnym między-
narodowego kwartalnika naukowego International Journal 
of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS), 
który od 2007 r. znajduje się na prestiżowej liście filadel-
fijskiej ze współczynnikiem wpływu IF: 1.504 (2018).

Od 2003 r. jest też prezesem Lubuskiego Towarzystwa 
Naukowego w Zielonej Górze.

W ramach aktywności międzynarodowej jest m.in. 
członkiem wyższej rangi (Senior Member) amerykańskie-
go stowarzyszenia elektryków i elektroników (IEEE) oraz 
członkiem Komitetu Technicznego pt. Detection, Super-
vision and Safety for Technical Processes, SAFEPROCESS 
międzynarodowej federacji automatyki (IFAC). W latach 
2013-2018 reprezentował Polskę w Zgromadzeniu Ogólnym 
European Control Association. W 2018 r. był przewodni-
czącym Komitetu Organizacyjnego i członkiem Komitetu 
Programowego 10. edycji Sympozjum IFAC pn. Fault De-
tection, Supervision and Safety for Technical Processes, 
SAFEPROCESS w Warszawie. Jest też przewodniczącym Ko-
mitetu Sterującego Europejskich Warsztatów pt. Advanced 
Control and Diagnosis, ACD. Był tzw. profesorem wizytu-
jącym na uczelniach w USA, Kanadzie, Australii, Chinach 
i Francji, a ostatnio w Rosji.

Był dziekanem i prorektorem ds. nauki na Politechnice 
Zielonogórskiej, a później na Uniwersytecie Zielonogór-
skim. Jest dyrektorem Instytutu Sterowania i Systemów In-
formatycznych (ISSI) na Wydziale Informatyki, Elektrotech-
niki i Automatyki. Obecnie jest również przewodniczącym 
Rady Dyscypliny Naukowej Informatyki Technicznej i Tele-
komunikacji na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Posiada trzy ministerialne nagrody naukowe, a także 
odznaczenia państwowe, w tym Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji 
Edukacji Narodowej.

Pełny wykaz publikacji pod adresem:
http://publikacje.uz.zgora.pl:7777/skep/show.publica-
tions_author

Prof. Małgorzata Mikołajczak – literaturoznawczyni 
z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskie-
go - została laureatką tegorocznej, 10. już edycji nagro-
dy literackiej im. A. K. Waśkiewicza, przyznawanej przez 
zielonogórski oddział Związku Literatów Polskich. Profesor 
M. Mikołajczak otrzymała tę nagrodę za prace poświęcone 
twórczości lubuskiej i zasługi dla środowiska literackiego. 
Nagrodę wręczyli jej: żona A. K. Waśkiewicza - Anna Sobec-
ka oraz prezes oddziału ZLP - dr Robert Rudiak. Laudację 
na cześć laureatki wygłosił Eugeniusz Kurzawa przypomi-
nając wspólne ongiś (i w efekcie udane) zabiegi o podjęcie 
badań nad literaturą lubuską. 

W tym roku spośród kilkunastu zgłoszonych do nagrody 
osób, nominacje uzyskali także: Agnieszka Ginko i Janusz 
Łastowiecki.

W ub. roku prof. Małgorzata Mikołajczak została przez 
kapitułę nagrody im. A. K. Waśkiewicza uhonorowana Spe-

cjalną Nagrodą Literacką za długoletnie wspieranie lubu-
skich literatów, za promowanie na Uniwersytecie kolejnych 
magistrów i doktorów podejmujących sprawy twórców i ich 
pisarstwa w regionie, za książki, prace i eseje o poczyna-
niach środowiska.

Nagroda Literacka ZLP została utworzona w 2010 r. 
przez zarząd oddziału ZLP. Od 2015 r. nosi imię Andrzeja 
K. Waśkiewicza, wybitnego poety, literaturoznawcy, kryty-
ka i edytora, związanego ongiś z oddziałem zielonogórskim 
ZLP. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać członkowie 
oddziału i kapituły, stowarzyszenia twórcze, instytucje 
kultury. Powoływana przez zarząd kapituła nominuje do 
nagrody trzy osoby, biorąc pod uwagę całokształt twórczo-
ści lub utwory wydane w ostatnim czasie. Spośród autorów 
nominowanych kapituła wskazuje tę jedną, która otrzymu-
je nagrodę. W pierwszych latach nagroda była wręczana 

prof. M. Mikołajczak laureatką 
nagrody iM. a.k. WaśkieWicza
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podczas gali Lubuskich Wawrzy-
nów w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. C. Nor-
wida w Zielonej Górze. Od 2015 r. 
jest odrębną uroczystością odby-
wającą się w Sali Witrażowej Mu-
zeum Ziemi Lubuskiej.

Udział w uroczystości co roku 
bierze Anna Sobecka - żona An-
drzeja K. Waśkiewicza, kiedyś 
zielonogórska dziennikarka radio-
wa i tłumaczka.

Ewa Sapeńko

Laureaci aD 2019 
(w śroDku): agnieszka ginko, 
Małgorzata Mikołajczak, janusz łastowiecki.  
obok nich stoją (z Lewej): eugeniusz kurzawa,  
robert ruDiak oraz (z prawej): anna sobecka.  
Fot. LiDia kurzawa

prorektor 
ds. collegiuM 
MedicuM
od 1 października 2019 r. W noWej strukturze organiza-
cyjnej uniWersytetu zielonogórskiego collegiuM Medi-
cuM zastąpiło Wydział lekarski i nauk o zdroWiu. 

Maciej zabel
Profesor medycyny, histolog i biolog medyczny. Wydział 

Lekarski AM w Poznaniu ukończył w 1971 r. Stopień doktora 
uzyskał w 1974 r., a habilitację w 1982 r. W 1990 r. otrzy-
mał tytuł profesora, od 1996 r. profesor zwyczajny. W la-
tach 1992-2007 kierownik Katedry Histologii i Embriologii 
Akademii Medycznej we Wrocławiu, a od 2006 do 2017 r. 
kierownik takiej samej Katedry Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu. Obecnie jest profesorem w Katedrze 
Anatomii i Histologii Collegium Medicum Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Stypendysta Fundacji Humboldta 
w Uniwersytetach w Wurzburgu, Hamburgu, Kilonii 
i Berlinie. Doktor honoris causa Uniwersytetów Medycznych 
w Białymstoku (2009) i we Wrocławiu (2013) oraz członek 
honorowy trzech towarzystw naukowych.

Najważniejsze kierunki badań to: biologia nowotworów, 
markery nowotworowe i krążące komórki nowotworowe, 
apoptoza w fizjologii i patologii, hormonalna regulacja go-
spodarki wapniowej, regulacja ekspresji hormonów, biolo-


