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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-
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gia molekularna w morfologii, fizjologia pęcherzyków jaj-
nika, badanie biodostępności leków. Laureat wielu nagród 
naukowych, m.in. Wydziału Nauk Medycznych PAN, towa-
rzystw naukowych i 11 nagród I stopnia Ministra Zdrowia. 
Dorobek naukowy Profesora to ponad 420 prac oryginal-
nych oraz ponad 500 komunikatów zjazdowych. Był i jest 
kierownikiem 12 projektów badawczych KBN, NCN, NCBiR 
oraz międzynarodowych ERA-NET.

Jest redaktorem 16 monografii i podręczników oraz au-
torem ponad 40 rozdziałów. Był promotorem 33 rozpraw 
doktorskich i opiekunem 9 habilitacji oraz recenzentem 
ponad stu rozpraw doktorskich, postępowań habilitacyj-
nych i profesorskich.

Pełnił lub pełni szereg funkcji w strukturach międzyna-
rodowych (Komitet Wykonawczy International Federation 
of Societies for Histochemistry and Cytochemistry) i jako 
przewodniczący struktur i organizacji krajowych badań 

naukowych (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, 
Zespół Nauk Medycznych KBN, Rada Nauki MNiSW, 
Zespołu ds. Nagród Ministra MNiSW, Komitet Sterujący 
Programu INNOMED NCBiR, Komitet Cytobiologii PAN, 
Rada Naukowa Instytutu Genetyki Człowieka PAN, 
Rada Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Dośw. 
PAN, Zespołu Współpracy Polsko-Niemieckiej MEiN 
„Neurobiologia” oraz towarzystw i fundacji nauko-
wych) a także członkiem (Komisja Nagród Premiera RP, 
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Rada 
Naukowa Instytutu Matki Polki, 6 Kolegiów Redakcyjnych 
Czasopism). Za wybitne osiągnięcia naukowe i zasłu-
gi w organizacji nauki polskiej uhonorowany Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym krzyżem 
Zasługi i Medalem KEN.

Miło nam poinformować, że do grona samodzielnych pra-
cowników naukowych na naszym Wydziale dołączyli Pani 
Anetta Barska* oraz Pan Marcin Relich. 

6 gruDnia 2019 r. raDa awansu naukowego uniwersy-
tetu ekonoMicznego w poznaniu poDjęła jeDnoMyśLnie 
uchwałę o naDaniu pani dr inż. anetCie barskiej stopnia 
Doktora habiLitowanego w DzieDzinie nauki społeczne 
w DyscypLinie ekonoMia i Finanse. 

Jako osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy 
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 
U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) 
została wskazana monografia pt. Konsumenci pokolenia 
Milenium na rynku innowacyjnych produktów żywno-
ściowych na obszarach przygranicznych Polski, Nie-

miec, Czech i Słowacji, wydana nakładem Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Autorka monografii zwraca uwagę na istotne zmiany 
mentalności europejskich konsumentów, które nastąpiły 
pod wpływem transformacji ustrojowej, która przyczyni-
ła się do zwiększenia swobody rynkowej oraz wzbogacenia 
oferty podmiotów gospodarczych. W wyniku wprowadzenia 
wolnorynkowej gospodarki na terenie wielu krajów zaszły 
liczne zjawiska wpływające na długoterminowe zachowa-
nia nabywcze konsumentów. Jedną z grup, która wyrosła 
na tle przemian ustrojowych, społecznych, a także świa-
topoglądowych, jest pokolenie Milenium. Na tej właśnie 
grupie skoncentrowana jest tematyka monografii. Prezen-
towane w monografii wyniki badań, zrealizowane na zbio-
rowości 1129 respondentów pochodzących z Polski, Czech, 
Niemiec oraz Słowacji, nie tylko przyczyniają się do pozna-
nia zachowań konsumentów pokolenia Milenium, ale mają 
również praktyczny potencjał dla zastosowań na rynku 

żywnościowym, zwłaszcza dla firm dzia-
łających na przygranicznych rynkach 
bądź planujących wejście na nie.

Problematyka ujęta w monografii sta-
nowi nawiązanie do nowego paradyg-
matu konsumpcji, która traktuje pro-
ces konsumpcji od strony podmiotowej 
– cech zachowań człowieka występują-
cego w roli konsumenta i jego odpowie-
dzialności, rozważania prezentowane na 
jej łamach wpisują się w nurt ekonomii 
behawioralnej. Istotnym efektem zre-
alizowanych badań jest sformułowanie 
implikacji teoretycznych dla nauki oraz 
praktycznych dla gospodarki. Podjęta 

nowe habitaCje na wydziale 
ekonomii i zarządzania

Problematyka ujęta w monografii stanowi nawiązanie 
do nowego paradygmatu konsumpcji, która 
traktuje proces konsumpcji od strony podmiotowej 
– cech zachowań człowieka występującego w roli 
konsumenta i jego odpowiedzialności, rozważania 
prezentowane na jej łamach wpisują się w nurt 
ekonomii behawioralnej. 


