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DR EWA ŻOŁNIERCZYK 
CZŁONKIEM RADY OKRĘGO-
WEJ IZBY RADCÓW PRAW-

NYCH WE WROCŁAWIU

Jest nam miło poinformować, że pani dr Ewa Żołnierczyk 
z Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego INP UZ 
została wybrana członkiem Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych we Wrocławiu w XI kadencji (2020-2024).

Decyzję tę podjęło Zgromadzenie Delegatów Okręgowej 
Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w dniu 24.09.2020 r. 
Pani doktor została także członkiem stałej komisji Rady 
OIRP Wrocław tj. II Komisji ds. aplikacji. Pełnienie funkcji 
w organach samorządu zawodowego jest zawsze dużym wy-
różnieniem, ponieważ świadczy zarówno o wysokiej ocenie 
merytorycznej pracy danego prawnika, ale także o pewnej 
estymie, jaką się cieszy w środowisku. Podkreślić wypada, 
że OIRP we Wrocławiu jest liczna, a zatem nasza koleżanka 
jest ceniona przez wielu przedstawicieli tego środowiska. 
Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych prof. Andrzej Bisztyga 
złożył pani Doktor gratulacje z tego tytułu.

zasiedlana kolejno przez wiele pokoleń nora. Stanowi bar-
dzo istotny czynnik gwarantujący zachowanie bioróżnorod-
ności w lasach, jako siedziba dla wielu innych gatunków 
zwierząt. Kolejny wykład, Bakterie w służbie człowieka – 
zastosowania w farmacji i medycynie prowadziła dr Anna 
Timoszyk z Katedry Biotechnologii. Celem wykładu było 
zapoznanie uczestników z różnymi możliwościami wyko-
rzystania bakterii w celach służących człowiekowi, głównie 
związanymi z zastosowaniem ich w farmacji i medycynie. 
Podczas wykładu starano się odpowiedzieć na następujące 
pytania: Dlaczego istnienie bakterii jest ważne dla człowie-
ka? Do czego człowiek jest w stanie „zmusić” bakterie? Czy 
istnieją granice wykorzystania bakterii w farmacji i medy-
cynie? Natomiast dr Sylwia Andrzejczak-Grządko, również 
z Katedry Biotechnologii zaprezentowała, temat Zdrowie 
zaczyna się w brzuchu. W czasie wykładu przedstawiono, 
zarówno pod względem struktury, jak i funkcji, mikrobiom 
człowieka. Prezentacja skupiała się na mikroorganizmach 
jelitowych, zarówno probiotycznych – sprzyjających zdro-
wiu, jak i oportunistycznych, stanowiących zagrożenie dla 
zdrowia. Omówiono główne funkcje mikroflory. Szczególna 
uwaga poświęcona była roli bakterii jelitowych w immuno-
modulacji - budowaniu i pobudzaniu układu odpornościo-
wego oraz wpływie na oś jelito-mózg, a ponadto wpływ 
diety oraz stylu życia na skład mikroflory jelitowej.

Pokaz on-line, zatytułowany Tajemnice żab został przy-
gotowany przez doktoranta WNB, mgr. Michała Szkudlar-
ka. Żaby, a ogólniej płazy bezogonowe kryją wiele tajem-
nic. Wszyscy wiemy, że ropuchy są trujące, ale płazy te 
mogą także stanowić źródło leków dla człowieka za sprawą 
symbiotycznych mikroorganizmów żyjących na ich skórze. 
Sądzi się, że mikroorganizmy takie mogą syntetyzować 
bakteriobójcze, antygrzybiczne i antywirusowe związki 
chemiczne. Podczas pokazu, Autor opowiadał też o wielu 
innych ciekawostkach – o żabach szybujących, krzyczą-
cych, biegających, wspinających się po szkle, kopiących, 
znoszących przymrozki, mających pazury, „włosy”, prze-
zroczystą skórę, trujący skrzek, czy magazyn wody pod 
skórą. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzieli się, jaka jest 
najrzadsza, a jaka największa żaba, która żaba opiekuje 
się potomstwem, a która zapada w letarg w zastygłym ko-
konie i skąd nazwę swoją wziął gardłoród i grzbietoród.

Warsztaty on-line obejmowały bardzo różnorodną tema-
tykę i nosiły tytuły: Rozpoznawanie drzew i krzewów igla-
stych, Głęboki oddech, oraz Mój sąsiad nietoperz. Warsz-
tat Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych prowadził  

dr hab. Grzegorz Iszkuło z katedry Botaniki i Ekologii. Ce-
lem warsztatu było właśnie rozpoznawanie drzew i krze-
wów iglastych oraz nauczenie tej umiejętności. Każdy 
uczestnik miał za zadanie zrobić zdjęcia drzew i krzewów 
iglastych przed rozpoczęciem zajęć. Wskazane było zrobie-
nie zdjęć dobrej rozdzielczości z dobrze widocznymi igła-
mi, łuskami i jeśli są, szyszkami, jak też zrobienie zdjęcia 
pokroju drzewa. Każdy uczestnik prezentował swoje iglaki 
i wspólnie je rozpoznawano. Po zajęciach każdy uczestnik 
powinien potrafić odróżnić drzewa i krzewy, które rosną 
w jego ogrodzie lub pobliskim parku. Warsztat pod tytułem 
Głęboki oddech poprowadził dr Mateusz Ciepliński z Kate-
dry Zoologii. Celem warsztatu było zapoznanie z anatomią 
i fizjologią układu oddechowego oraz wpływem mikroor-
ganizmów patogennych na układ oddechowy człowieka. 
Podczas warsztatów, uczestnicy zapoznawali się z podsta-
wami anatomii układu oddechowego, fizjologią oddechu 
i ćwiczeniami pomagającymi prawidłowo oddychać i kon-
trolować oddech. Prowadzący przedstawił też niezmiernie 
aktualny problem, mianowicie wpływ mikroorganizmów 
patogennych na układ oddechowy. Kolejny warsztat to 
znany już stałym bywalcom Nocy Biologów projekt pod ty-
tułem Mój sąsiad nietoperz przygotowany przez mgr Annę 
Bator i dra Jana Cichockiego z Katedry Zoologii. Nietope-
rze to nasi cisi, nocni sprzymierzeńcy w walce z owadami. 
Mieszkają w naszych domach, polują na naszych podwór-
kach, a mimo to, tak niewiele wiemy o ich życiu. Wiele 
osób boi się nietoperzy, ale ilu z nas widziało je z bliska 
i miało okazję nawiązać z nimi bezpośredni kontakt? Może 
czas to wreszcie zmienić? Warsztat uzupełniła prezentacja 
multimedialna połączona z dyskusją o sposobach ochrony 
oraz radzenia sobie z sytuacjami, gdy nietoperze pojawia-
ją się w naszych mieszkaniach, jako nieproszeni goście.

Chociaż staraliśmy się przekazać naszą wiedzę w spo-
sób możliwie atrakcyjny, to jednak nic nie zastąpi bezpo-
średniego kontaktu z uczestnikami. Jesteśmy jednak pełni 
optymizmu i wierzymy, że w przyszłym roku uda się powró-
cić do tradycyjnej formy „Nocy Biologów” i otworzyć nasze 
laboratoria dla wszystkich, którzy zechcą dotknąć „żywej 
biologii”. Zapraszamy na kolejną, już jedenastą edycję 
Nocy Biologów w 2022 roku.

Opracowała: 
Beata Gabryś 

na podstawie materiałów przesłanych przez prowadzących projekty

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

POROZUMIENIE O WSPÓŁ-
PRACY MIĘDZY INSTYTUTEM 

NAUK PRAWNYCH UZ A OKRĘ-
GOWĄ IZBĄ RADCÓW PRAW-

NYCH W ZIELONEJ GÓRZE

W dniu 29 stycznia 2021 r. zostało podpisane porozumie-
nie o współpracy między Instytutem Nauk Prawnych Uni-
wersytetu Zielonogórskiego a Okręgową Izbą Radców Praw-
nych w Zielonej Górze.

Porozumienie sygnowali: w imieniu INP UZ Dyrektor prof. 
Andrzej Bisztyga a w imieniu OIRP Dziekan dr Przemysław 
Sztejna. Strony porozumienia zadeklarowały podjęcie 
współpracy w zakresie wspólnych inicjatyw i działań oraz 
rozwijania kontaktów między INP UZ a OIRP w Zielonej Gó-
rze. W założeniu współpraca ta obejmuje zwłaszcza współ-
organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji na-
ukowych, w szczególności przez wsparcie finansowe Izby, 
wsparcie organizacyjne i promocję tych wydarzeń z możli-
wością zapewnienia radcom prawnym udziału w nich na po-
trzeby dokształcania zawodowego. W przypadku jednostek 
prowadzących kształcenie na kierunku prawo dobre rela-
cje i instytucjonalne formy wspólnego działania z przed-
stawicielami zawodów prawniczych są wręcz niezbędne do 
zapewnienia odpowiedniego poziomu edukacji studentów. 
Co warto podkreślić, opisywane porozumienie jest pewną 
kontynuacją przedsięwzięć podejmowanych już wcześniej. 
Wspomnieć należy, iż samorząd radcowski był jednym 
z podmiotów wspierających samą ideę powstania wydziału 
prawa w Zielonej Górze. OIRP w Zielonej Górze wspierała 
lub współorganizowała konferencje naukowe organizowane 
przez wydział a obecnie Instytut Nauk Prawnych.
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wielkiej nowelizacji z lat 2013-2015 oraz w ramach tzw. 
renowelizacji z 2016 r., stanowiącej odwrót od założeń re-
formy i podstawę normatywną dla wprowadzenia nowych, 
wcześniej nieistniejących rozwiązań prawnych. Prawo-
dawca nie ustaje jednak w nowelizowaniu prawa karnego 
(w ujęciu largissimo). Uchwalane są ustawy zmieniające 
kodeks karny oraz kodeks postępowania karnego, a także 
zmieniające postanowienia innych ustaw, związanych z wy-
miarem sprawiedliwości w sprawach karnych.

[Fragm. Wprowadzenia]

____ Agnieszka Gandecka, 
Grzegorz Gołembski, Jolanta 
Adach, Paweł Czechowski, 
Potencjał turystyczny 
podregionu zielonogórskiego, s. 
190, B5, oprawa miękka, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2020, ISBN 978-83-7842-420-8

Rozwój technik komunikacyj-
nych, przede wszystkim Interne-
tu, a także zmiany zachodzące 
w transporcie kolejowym, drogo-
wym, a w szczególności lotniczym, 

spowodowały, że konkurencja między regionami o tury-
stów i inwestorów nabiera charakteru globalnego. W tej 
walce konkurencyjnej coraz mniejsze znaczenie ma od-
ległość między miejscami emisji a miejscami recepcji. 
Dzięki zastosowaniu modelu grawitacyjnego, stwierdza 
się bowiem malejącą siłę odwrotnej zależności, między 
napływem turystów a odległością geograficzną, co świad-
czy o stopniu rozwoju infrastruktury transportowej, prze-
kładającej się na ograniczenie odległości w przestrzeni 
geograficznej. Szczególną rolę w rozwoju tej infrastruk-
tury odgrywa transport lotniczy. Świadczy o tym duża 
dynamika przyrostu liczby pasażerów obsłużonych w pol-
skich portach lotniczych wg krajów, w międzynarodo-
wym ruchu regularnym. W latach 2009-2017 ten przyrost 
wyniósł średnio 41%, a w odniesieniu do poszczególnych 
krajów, nawet 100% czy 200%. Dlatego też w procesie po-
dejmowania decyzji dotyczącej wyboru miejsca recepcji 
turystycznej szczególną rolę odgrywa nie tyle odległość 
od miejsca emisji, ile przede wszystkim wiedza o walo-
rach decydujących o jego atrakcyjności turystycznej, tym 
samym o wizerunku miejsca docelowego.

[Fragm. Wstępu]

____Dorota Kulczycka, Film 
w prozie Jakuba Żulczyka, s. 
236, B5,oprawa miękka, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2020, ISBN 978-83-7842-428-4

Najnowsza proza polska, pisa-
na z myślą nie tyle o koneserach 
pięknego słowa i uszlachetniającej 
myśli, ile o czytelnikach poszukują-
cych coraz to mocniejszych wrażeń, 
osadzona jest w realiach „tu i te-
raz” sprzęgniętych z wybiegającą 
w przeszłość lub przyszłość fanta-

styką oraz w tzw. kulturze popularnej czy wręcz masowej, 
będącej nierzadko zaprzeczeniem tradycyjnego rozumienia 
kultury. Do współczesnych pisarzy, zakotwiczonych w (po)
ponowoczesnym świecie popkultury, zafascynowanych fil-
mem, marzących we wczesnej młodości o karierze filmo-
znawcy, a których debiut przypadł już na XXI wiek, należy 
Jakub Żulczyk (ur. 1983 r.; wydanie pierwszego opowia-
dania – 2005 r., a rozbudowanej na jego zrębie pierwszej 
powieści – 2006 r.). Oddana do rąk Czytelnika monografia 
powstawała z myślą uchwycenia jednego z niezaprzeczal-
nych fenomenów pisarstwa owego prozaika; szczególnego 
rysu twórczości, która – jak wolno przypuszczać – będzie 
się jeszcze rozwijała i ewoluowała w różnych kierunkach.

[Fragm. Wstępu]

____ Zmiany w prawie karnym 
i procesowym w latach 2013-
2019. Zagadnienia wybrane, red. 
Hanna Paluszkiewicz, tom 3, Acta 
Iuridica Lebusana”, vol. 18, s. 
138, B5, oprawa miękka, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2020, ISBN 978-83-7842-426-0

Przekazywane do rąk Czytelni-
ków opracowanie Zmiany w prawie 
karnym materialnym i procesowym 
w latach 2013-2019. Zagadnienia 
wybrane tom trzeci stanowi konty-

nuację prezentacji wyników badań prowadzonych w Kate-
drze Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w ra-
mach programu badawczego zatytułowanego Prawo karne 
i proces karny po nowelizacji. Zmiany modelowe i ich prak-
tyczna implementacja w praktyce wymiaru sprawiedliwo-
ści. Pierwotne założenie badawcze obejmowało opracowa-
nie zmian dokonanych w ustawach karnych w ramach tzw. 

____ Bogusław Wojtyszyn, 10 lat 
kierunku architektura UZ 2008-
2018, s. 174, A4,oprawa twarda, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona 
Góra 2020, ISBN 978-83-7842-
432-1

Rok 2018 dla społeczności aka-
demickiej Uniwersytetu Zielono-
górskiego związanej z Architekturą 
jest wyjątkowy. Zbiegły się w nim 
trzy ważne rocznice: – 50 lat Wy-
działu Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska (∗1968), – 10 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

STUDENCI PRAWA  
W SĄDZIE OKRĘGOWYM 

W ZIELONEJ GÓRZE 

Przynajmniej kilkakrotnie już na łamach naszego mie-
sięcznika pisaliśmy o wadze, jaką przywiązują władze 
Wydziału Prawa i Administracji do praktycznego wymiaru 
edukacji prawniczej na naszej uczelni. Kolejnym tego prze-
jawem był udział grupy studentów prawa (niestety ograni-
czonej z uwagi na rygory sanitarne) w rozprawie karnej 
w Sądzie Okręgowym w dniu 3 grudnia 2020 roku.  W roli 
oskarżyciela publicznego występował dr Alfred Staszak ad-
iunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego 
Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
a jednocześnie Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielo-
nej Górze. Studenci obserwowali rozprawę w charakterze 
publiczności co - jak podkreśla wielu znakomitych prawni-
ków – stanowi naturalną drogę poznawania istoty postępo-
wania sądowego. Należy podkreślić, że wizyta ta została 
bardzo dobrze przygotowana pod kątem dydaktycznym. 
Zanim bowiem rozprawa się rozpoczęła, dr Alfred Staszak 
omówił problemy dowodowe i procesowe związane z tą 
konkretną sprawą. 

 Aktem oskarżenia objęto trzy osoby, którym zarzuco-
no m.in. posiadanie narkotyków w znacznej ilości. Wobec 
dwóch oskarżonych w tej sprawie stosowany jest środek 
izolacyjny w postaci tymczasowego aresztowania, byli 
więc doprowadzani z Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. 
Studenci zwrócili największą uwagę na dynamikę postępo-
wania dowodowego i widoczną na rozprawie nagłą zmianę 
postawy oskarżonych. W postępowaniu przygotowawczym 
korzystali oni z prawa do odmowy składania wyjaśnień, 
a w toku rozprawy takie wyjaśnienia składali. Ich wyja-
śnienia były jednak ze sobą sprzeczne, co spowodowało, 
że okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw 
nadal budziły wątpliwości. Z tego też powodu prokurator 
oświadczył, że nie wyrazi zgody, na dobrowolne poddanie 
się przez nich karze. W całej sprawie pojawiło się wiele 
ciekawych wątków. Między innymi nadal nie jest jasne, czy 
przestępstwa określone w akcie oskarżenia popełnili fak-
tycznie wszyscy oskarżeni i jaka była rola każdego z nich. 
Dla studentów niewątpliwie była to cenna nauka co ozna-
cza w praktyce rozważenie wszystkich okoliczności danej 
sprawy i jakie realne trudności napotykają sądy przy ocenie 
materiału dowodowego. Takie doświadczenie z pewnością 
zaprocentuje, gdy już po ukończeniu studiów będą przygo-
towywać się do samodzielnego udziału w rozprawach.

Joanna Markiewicz-Stanny

lat kierunku studiów architektura (∗2008), – 5 lat Katedry 
Architektury i Urbanistyki (∗2013). Niniejsza monografia – 
druga z kolei publikacja Katedry Architektury i Urbanistyki 
UZ jest pierwszą w dziejach uczelni całościową prezenta-
cją historycznych wydarzeń poprzedzających powstanie 
kierunku studiów w dyscyplinie architektura i urbanistyka 
z okresu jego tworzenia oraz dotychczasowego krótkiego 
lecz intensywnego rozwoju. W jubileuszowym 10. roku 
akademickim 2017/2018 stało się również istotne utrwale-
nie dzięki tej monografii pamięci o uczestnikach tych już 
historycznych wydarzeń.


