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__Dr hab. Witold Sobczak
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego
oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

__fot. z archiwum w. sobczaka

Niemczech i Czechach” (fragment recenzji dr hab. Tomasz
Ciesielski, prof. UO, Uniwersytet Opolski).
M. Konopnicka równolegle prowadziła również prace
badawcze nad dziejami miast prowincji śląskiej w okresie
wczesnonowożytnym, a ich wyniki publikowała w licznych
monografiach zbiorowych i osobnych artykułach. Przykładowo można wskazać artykuły: Zielona Góra pod rządami
pruskimi (1740-1806), [w:] Historia Zielonej Góry: dzieje
miasta do końca XVIII wieku, red. W. Strzyżewski, Tom I,
Zielona Góra 2011, s. 239-266; Świebodzin w latach 17401806, [w:] Dzieje Świebodzina, red. W. Strzyżewski, Zielona Góra 2007, s. 107-132). Istotnym problemem (nawiązującym do badań prowadzonych przed uzyskaniem stopnia
doktora) były stosunki wyznaniowe na Śląsku w XVI i XVIII
wieku, przebieg reformacji, kontrreformacji i współistnienia wyznań po 1740 r. oraz ich rola w kształtowaniu specyfiki ośrodków miejskich (artykuły: Otyń w czasach jezuitów
(1649-1787), [w:] Otyń. Zarys dziejów, red. T. Andrzejewski, Otyń 2010, s. 89-109; Sława w okresie wczesnonowożytnym (XVI-XVIII wiek), [w:] Sława. Zarys dziejów, red.
W. Strzyżewski, Sława 2004, s. 67-88).
Prowadzone przed uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych badania oscylujące wokół problematyki wyznaniowej zbliżyły ją do zagadnień związanych z szeroko
pojętym dziedzictwem kulturowym. Wybór tego obszaru
badawczego podyktowany był nie tylko położeniem ośrodka naukowego, w którym M. Konopnicka została zatrudniona, lecz przede wszystkim osobistymi zainteresowaniami
sięgającymi okresu młodzieńczego.
W związku z prowadzonymi badaniami była inicjatorką
szeregu działań o charakterze popularyzującym naukę oraz
współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych poruszających problemy posagu kulturowego regionu
(Religijność na polskich pograniczach w XVI-XVIII w., Uniwersytet Zielonogórski; Polska Niemcy = Poland Germany: pogranicze kulturowe i etniczne = cultural and ethnic
border, Uniwersytet Zielonogórski-Viadrina; Dziedzictwo
kulturowe Żagania, Uniwersytet Zielonogórski; Glogovia
Maior. Wielki Głogów w blasku historii i cieniu ruin, Głogów-Zielona Góra).
Aktywnie uczestniczyła też w programach badawczych
i była stażystką oraz stypendystką międzynarodowych programów badawczych, m. in. otrzymała stypendium badawcze Forschungszentrum Europäsche Aufklärung Potsdam
w ramach programu „Die Europäische Aufklärung: Frankreich-Deutschland-Polen” oraz brała udział w projekcie badawczo-dydaktycznym COMPARAISON prowadzonym w ramach 7. Projektu Ramowego „Englobe” wraz z Universite
X Nanterre, Universite de Versaille, Universität Potsdam,
Universität Jena, Universität Passau i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Aktualnie jest zatrudniona w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zakładzie Historii Nowożytnej
XVI-XVIII w. i realizuje zajęcia dydaktyczne związane z jej
zainteresowaniami badawczymi.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że 24 listopada
2014 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się kolokwium
habilitacyjne dr. Witolda Sobczaka z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa
Prywatnego UZ, w wyniku którego Rada Wydziału WPiA UG
nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.
Dr hab. Witold Sobczak ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2002 uzyskał stopień doktora
nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, a w 2006 r. stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Gdańskim.
Podstawą wszczęcia przewodu habilitacyjnego Witolda
Sobczaka były jego znaczące osiągnięcia w działalności
Hanna Kurowska naukowo-badawczej i bogaty dorobek naukowy, którego
istotnym element była, bardzo dobrze przyjęta w środowisku naukowym, rozprawa habilitacyjna Wolność myśli,
sumienia i religii – poszukiwanie standardu europejskiego,
Toruń 2013.
Zainteresowania naukowe dr. hab. Witolda Sobczaka koncentrują się wokół problematyki praw człowieka,
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zwłaszcza prawa do wolności myśli, sumienia i religii, prawa międzynarodowego, prawnych podstaw funkcjonowania środków społecznego przekazu, systemu politycznego
RP i państw współczesnej Europy, prawnych i kulturowych
aspektów integracji europejskiej. W ramach pracy badawczej w Zakładzie Kultury Europy Wschodniej i Południowo–
Wschodniej Instytutu Kultury Europejskiej UAM zajmował
się: wielowymiarową współpracą międzynarodową Unii
Europejskiej z państwami Europy wschodniej, kulturą Europy Wschodniej, kierunkami integracji europejskiej, stosunkami bilateralnymi Polski z jej sąsiadami. W dorobku,
poza wspomnianą już monografią habilitacyjną, posiada
ponad siedemdziesiąt publikacji, artykułów i rozdziałów
w pracach zbiorowych. Jest także współautorem treści
komentarzy do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (R. Wieuszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych.
Komentarz, Warszawa 2012) i Karty Praw Podstawowych
UE (A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Euro-

pejskiej. Komentarz, Warszawa 2013). Witold Sobczak jest
także członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Grupy Polskiej International Law
Association i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Prywatnie bardzo lubi sport, szczególnie biegi na długich
dystansach, kolarstwo, triathlon, jeździectwo. Wielokrotnie brał udział w zawodach na dystansie maratonu i półmaratonu. Jest zdobywcą Korony Maratonów Polskich – prestiżowego wyróżnienia przyznawanego maratończykom.
Posiada licencję zawodnika PZT uprawniającą do startów
w zawodach triathlonowych w Polsce i na świecie. W 2013
r. oraz w 2014 r. ukończył certyfikowane zawody triathlonowe (standardy World Triathlon Corporation) na dystansie
IRONMAN (pływanie 3,8 km, wyścig kolarski 180 km, bieg
42 km).
jms

Dzień KGHM Polska Miedź S.A.

na Uniwersytecie Zielonogórskim
__Ewa Sapeńko
W ostatnich dniach stycznia pracownicy i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego mieli niepowtarzalną wręcz
okazję do zapoznania się z warunkami pracy, ze strukturą
i działalnością firmy, która posiada prawie 60-letnie doświadczenia w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobyciu
rud miedzi i srebra – KGHM Polska Miedź S.A. Wizyta na
UZ kilkunastu przedstawicieli KGHM była efektem dwóch
wcześniejszych spotkań rektora UZ, prof. Tadeusza Kuczyńskiego - 29 grudnia ub. roku w Lubinie, gdzie wspólnie z marszałek Elżbietą Polak i prezesem KGHM Polska

Miedź S.A. Herbertem Wirthem mówiono o nawiązaniu
i sformalizowaniu współpracy pomiędzy Uniwersytetem
a koncernem miedziowym i 12 stycznia 2015 r., kiedy to dyrektor Departamentu Badań i Innowacji KGHM Polska Miedź
S.A. Agata Juzyk spotkała się z dziekanami i zainteresowanymi współpracą pracownikami pięciu uniwersyteckich
wydziałów (WBAiIŚ, WEIiT, WEiZ, WM, WNB). Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Sławomir Kłos już wykorzystał
tę okazję i nawiązał kontakt z KGHM, aby ustalić obszar
możliwej współpracy.
Wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A. Jacek Kardela prezentując firmę powiedział, że dzisiejszy przemysł nie może
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