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wydział PEdaGOGiKi, PSyCHOLOGii i SOCJOLOGii

wydział mECHaniCzny

Pracownicy Katedry Seksuologii, Poradnictwa 
i Resocjalizacji jako eksperci w Sejmie RP

23 marca br. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Par-

SPOMASZ Day na Wydziale Mechanicznym

www.spomasz-zary.pl

22 marca 2017 r. na Wydziale Mechanicznym Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego miało miejsce wydarzenie „SPO-
MASZ Day” mające na celu pogłębienie współpracy w za-
kresie kształcenia oraz zatrudnienia przyszłej kadry inży-
nierów. W spotkaniu brało udział ok. 80 studentów, głów-
nie z ostatnich lat studiów. Firmę zaprezentował członek 
zarządu oraz dyrektor techniczny mgr inż. Rafał Futyma, 
który jest absolwentem specjalności konstrukcyjno-me-
nadżerskiej prowadzonej na kierunku mechanika i budo-
wa maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego.

Starannie przygotowana prezentacja została przyjęta 
z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem obecnych na 
sali słuchaczy. Pan Dyrektor przedstawił liczne argumenty 
określające praktyczne korzyści wynikające z pracy w Fa-
bryce Konstrukcji Stalowych i Maszyn Spomasz S.A., która 
jest częścią międzynarodowej grupy Smulders, produkują-
cej konstrukcje stalowe, aktywnej na rynkach wiatrowej 
energii odnawialnej, ropy i gazu oraz rynku inżynierii mor-
skiej, lądowej oraz przemyśle. Smulders zatrudnia łącznie 
około 1000 pracowników rozmieszczonych w 4 głównych 
podmiotach: Lemants, Willems, Smulders i Spomasz. Pro-
dukcja w Polsce realizowana jest w oddziałach produkcyj-
nych w Żarach oraz Bolesławcu (w niedalekiej przyszłości 
także w Łęknicy).

W drugiej części spotkania Katarzyna Dendewicz (HR 
Manager) omówiła zagadnienia dotyczące możliwości 
podjęcia pracy zawodowej, staży oraz praktyk zarówno 
w Polsce, jak i we wszystkich partnerskich firmach grupy 
Smulders. Ostatnim etapem spotkania było przeprowa-
dzenie konkursu wiedzy z zakresu inżynierii mechanicz-
nej, nad którego porządkiem czuwała Joanna Majewska 
(Management Assistant). Finałowa dziesiątka najlepszych 
studentów otrzymała drobne upominki oraz możliwość 
aplikacji w szeregi pracowników firmy w pierwszej kolej-
ności.

Daniel Dębowski

lamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego, którego 
przewodniczącą jest posłanka Beata Małecka-Libera, była 
wiceminister zdrowia. W zespole działają posłowie z róż-
nych partii, także osoby mające duże doświadczenie poli-
tyczne, m.in. Joanna Mucha, Władysław Kosiniak-Kamysz 
i Marian Zembala.

Na spotkanie zaproszeni zostali pracownicy Katedry 

fo
t. 

z 
w

yd
zi

ał
u



39

UNIWERSYTET Z IELONOGÓRSKI   Nr 4-5  |243-244 |   kwiecień-maj  2017

WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

W dniach od 3 do 5 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim odbywała się konferencja naukowa pod tytu-
łem Życie jako projekt. Miejsce młodzieży we spółczesnym 
świecie. Organizatorami konferencji byli: Sekcja Socjologii 
Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologiczne-
go, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Fun-
dacja Obserwatorium Społeczne Inter-Alia oraz Lubuskie 
Towarzystwo Naukowe. Głównym celem konferencji była 
konfrontacja różnych stanowisk teoretycznych i koncepcji 
próbujących wyjaśnić zachowania współczesnej młodzieży 
i trendy, które są coraz bardziej wyraźne w postawach mło-
dych ludzi (m.in. nacjonalizm, autorytaryzm, radykalizm, 
konserwatyzm). Ponadto była to okazja do wymiany do-
świadczeń naukowych i prezentacji wyników najnowszych 
badań dotyczących pokoleń, żyjących w ramach społeczne-
go porządku, który został im przekazany przez poprzednie 
pokolenia.

Konferencję otworzyła prof. Maria Zielińska - przewod-
nicząca Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego 
Towarzystwa Socjologicznego oraz kierownik studiów dok-
toranckich w Instytucie Socjologii UZ. W tej części głos za-
brali również: prorektor UZ ds. studenckich prof. Wojciech 
Strzyżewski, prodziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii 
i Socjologii ds. studenckich prof. Mariusz Kwiatkowski oraz 
prof. Józef Korbicz- prezes Lubuskiego Towarzystwa Na-
ukowego.

Dwa otwierające konferencję wystąpienia wygłosili Ka-
tarzyna Kozińska, reprezentująca Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego oraz Robert Wróbel, będący 
przedstawicielem Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. 

Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski oraz dr 
Krzysztof Wąż powołani zostali do grona ekspertów, w skła-
dzie którego znalazły się również prof. dr hab. n. med. Bar-
bara Woynarowska i prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypu-
lec-Plinta. Posiedzenie poświęcone było tematowi Zdrowie 
prokreacyjne zaczyna się od edukacji.

W spotkaniu udział wzięli posłowie i posłanki, przedsta-
wiciele Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Zdrowia 
z nowo powołanym podsekretarzem stanu Zbigniewem Kró-
lem, a także przedstawiciele instytucji państwowych i or-
ganizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia 
i edukacji.

Posiedzenie dotyczyło aktualnego kształtu edukacji sek-
sualnej i edukacji zdrowotnej w polskich szkołach w kon-
tekście przemian w zakresie aktywności seksualnej mło-
dzieży oraz w kontekście ginekologii rozwojowej. Bardzo 
ożywiona, kilkugodzinna dyskusja była próbą znalezienia 
porozumienia ponad podziałami światopoglądowymi czy 
partyjnymi w sprawie kształtu edukacji seksualnej w pol-
skich szkołach. Zobowiązano przedstawicieli MEN i MZ do 
zaprezentowania członkom komisji szczegółowych infor-
macji w tej sprawie, także w kontekście zbliżającej się 
reformy systemu edukacji.

Adrian Tobczuk

Pierwszy referat dotyczył działań podejmowanych przez 
Urząd Marszałkowski mających na celu aktywizację mło-
dzieży w województwie lubuskim i skłonienie jej do podej-
mowania działań na rzecz społeczności lokalnych. Drugie 
wystąpienie skupiało się na danych dotyczących sytuacji 
ludzi młodych w województwie lubuskim.

W debacie, która nastąpiła po wystąpieniach otwiera-
jących, udział wzięli: prof. Zbigniew Izdebski, prof. Han-
na Liberska, prof. Krystyna Szafraniec oraz prof. Tomasz 
Szlendak. Uczestnicy debaty w swoich wystąpieniach pró-
bowali odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Czy możemy już mówić o zmianie pokoleniowej?
2. Czy we współczesnej młodzieży zachodzą istotne zmiany 

wartości i czy zmiany te widoczne są w zachowaniach, 
w postawach wobec istotnych kwestii społecznych, po-
siadanej wiedzy o świecie, które odróżniają to pokolenie 
od wcześniejszych, w szczególności od pokolenia rodzi-
ców?

3. Czy mówiąc o zmianach jakie dotyczą współczesnej mło-
dzieży, możemy pominąć problematykę konfliktu poko-
leń czy też niezbędne jest odwoływanie się do niej?
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Wystąpienie prof. Izdebskiego poświecone zostało seksu-
alności współczesnej młodzieży. Prof. Liberska skupiła się 
na problematyce wczesnej dorosłości, a prof. Szafraniec na 
losach projektów życiowych pokolenia, którego okres wcze-
snej młodości przypadł na końcówkę lat 90. XX wieku. Ostat-
ni z uczestników debaty - prof. Szlendak, mówił o różnicach 
i ich przyczynach, pomiędzy pokoleniami współczesnych 
studentów i ich rodziców. Zakończeniem debaty była próba 
wskazania przez dyskutantów cech, które można uznać za 
wyznaczniki tożsamości pokolenia współczesnej młodzieży. 
Paneliści wskazali wiele cech, jakie charakteryzują współ-
czesną młodzież ilustrując je następującymi hasłami:
__dezorientacja aksjonormatywna
__koncentracja na sobie
__pozorna autonomia
__izolacja (płytkie więzi międzyludzkie)
__miłość jako wartość
__seks bez uczuć
__asertywność singli i wzrost wymagań w stosunku do partnera
__odwaga w niepoddawaniu się presji otoczenia
__skłonność do podejmowania ryzyka
__„Me” – generation - nastawione na siebie, narcystyczne 

pokolenie
__ Abandon generation – porzucone pokolenie
__ duże poczucie odpowiedzialności za własne czyny – DO 

IT YOURSELF
__ przegrani w kategoriach technokratycznych i dewaluacja 

wykształcenia
__ pokolenie hipertekstu i fantasy
__ przerzucenie na interfejsy w wielu dziedzinach życia
psychoza like-ingu

Po debacie oraz przez część drugiego dnia konferencji 
odbywały się wystąpienia w ramach sesji tematycznych, 
które dotyczyły następujących problemów:
1. Młodzież - konteksty teoretyczne i empiryczne
2. Młodzież wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa
3. Projekt - edukacja. Młodzież na współczesnym rynku 

edukacyjnym
4. Projekt - praca i kariera. Młodzież na współczesnym ryn-

ku pracy
5. Projekt - życie. Młodzież wobec nieuchronnych wyborów

Koniec dnia drugiego oraz dzień trzeci przeznaczone zo-
stały na warsztaty metodologiczne. W tej części wygłoszo-
ne zostały dwa referaty. Pierwszy, poświecony metodologii 
porównawczych badań międzykrajowych, oraz problema-
tyce harmonizacji danych pochodzących z różnych badań 
międzynarodowych, wygłosił prof. Kazimierz M. Słomczyń-
ski. Drugim referującym była prof. Izabela Grabowska, 
która prezentowała możliwości finansowania badań spo-
łecznych z funduszy polskich i europejskich oraz mówiła 
o warunkach jakie należy spełnić, ubiegając się o takie 
finansowanie. Warsztaty metodologiczne poświęcone zo-
stały przedyskutowaniu przygotowań drugiej edycji mię-
dzynarodowego badania polsko-ukraińskiego pt. Młodzież 
akademicka w świecie zmieniających się wartości. Polsko- 
ukraińskie porównania. W warsztatach udział wzięli:
1. Reprezentujący Instytut Socjologii UZ: prof. Maria Zieliń-

ska, prof. Beata Trzop, dr Dorota Szaban, dr Justyna Nyć-
kowiak, dr Krzysztof Lisowski, mgr Agnieszka Urbaniak, 
mgr Tomasz Kołodziej.

2. Reprezentujący Uniwersytet SWPS prof. Izabela Grabow-
ska, mgr Justyna Sarnowska.

3. Reprezentujący V.N. Karazin Kharkiv National University: 
prof. Liudmila Sokurianska, mgr Ihor Shcherbak, mgr Ko-
stiantyn Bilozerov, mgr Volodymyr Tishchenko.

Warsztaty edukacji 
międzykulturowej „Między Innymi”

Od 21 do 22 marca br. studentki 
i studenci kierunków społecznych i hu-
manistycznych Uniwersytetu Zielono-
górskiego uczestniczyli w warsztatach 
edukacji międzykulturowej, zorga-
nizowanych przez Instytut Socjologii 
i Koło Naukowe Socjologów. Prowadzące 
warsztaty – doświadczone trenerki Eli-

za Zadłużna oraz Agnieszka Szczepanik, na co dzień związa-
ne z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży oraz Fundacją 
Rozwoju Systemu Edukacji - stworzyły platformę wymiany 
doświadczeń, w ramach której uczestnicy nie tylko dzielili się 
własnymi spostrzeżeniami w zakresie różnic międzykulturo-
wych, ale również mieli możliwość uczenia się postaw otwar-
tości i szacunku do odmienności. Dowiedzieli się także, jak 
dostrzegać stereotypowe patrzenie na osoby różniące się od 
innych, nie tylko pod względem kulturowym.

Od chwili rozpoczęcia zajęć nie było czasu na nudę, a po-
mimo różnic wiekowych grupa szybko znalazła wspólny ję-
zyk i z łatwością rozwiązywała każdy postawiony problem. 
Uczestnicy z pełną swobodą przytaczali liczne, bardzo 
interesujące przykłady zdarzeń jakich doznali w kontak-
tach z cudzoziemcami z różnych szerokości geograficznych 
– od przypadków, które każdy najczęściej wspomina, po-
przez sytuacje groźne i niebezpieczne, po zdarzenia jakie 
nas zaskoczyły i zadziwiły. Jedni zachwycali się pobytem 
w Londynie czy w Holandii. Ktoś inny wspominał jak zo-
stał zaatakowany słownie i był okładany damską torebką na 
przystanku autobusowym w Anglii. Jeszcze inny uczestnik 
opowiadał o dwóch kategoriach śniadań (dla tzw. miejsco-
wych i obcokrajowców) w moskiewskim hotelu, albo, że 
tak naprawdę Japończyk uśmiecha się wtedy, kiedy czuje 
się niepewnie lub gdy się boi. Wspólna dyskusja pozwoli-
ła uczestnikom spojrzeć nieco inaczej na niektóre z tych 
zdarzeń. Wiedząc więcej na temat wzorów kulturowych 
łatwiej nam było te sytuacje zrozumieć.

Przebywając w obcym dla nas otoczeniu, stykając się 
z inną kulturą, jesteśmy narażeni na różne odczucia. Uczest-
nicy warsztatów mogli przekonać się na własnej skórze o ca-
łym spektrum emocji i zachowań towarzyszących konfronta-
cji z innością w trakcie gry karcianej, która odbywała się na 
ściśle określonych zasadach. Grupa trafnie potrafiła ocenić 
również to, czym w ogóle jest kultura, charakteryzując ją 
według zasady „góry lodowej” – tj. rozróżniając to, co wi-
dzimy i to, co kryje się pod „powierzchnią wody”.

4. Reprezentująca Drohobych Ivan Franco State Pedagogi-
cal University dr hab. Svitlana Shchudlo.
Ponadto w dyskusjach udział brali: prof. Kazimierz 

M. Słomczyński reprezentujący IFiS PAN oraz Ohio State 
University, a także dr Krzysztof Wasielewski z Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Efektem warsztatów 
stały się wstępne założenia odnośnie metodologii i zasad 
przygotowania i przeprowadzenia drugiej edycji badań. 
Ponadto w trakcie konferencji podpisana została umowa 
o współpracy pomiędzy Uniwersytetem SWPS i Uniwersyte-
tem Zielonogórskim.

Tomasz Kołodziej
Dorota Szaban



41

UNIWERSYTET Z IELONOGÓRSKI   Nr 4-5  |243-244 |   kwiecień-maj  2017

WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

Drugi dzień warsztatów pozwolił odpowiedzieć na pyta-
nia: Czym są stereotypy? Czy są potrzebne? Dokąd sięga 
uprzedzenie, a gdzie zaczyna się dyskryminacja i jak im 
przeciwdziałać? Każdy uczestnik mógł wyrazić swoją opinię 
i swój stosunek do stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, 
a co najważniejsze – wszyscy mówili we własnym imieniu. 
Warsztaty zakończyły się podsumowaniem wrażeń, odczuć 
i przemyśleń, które zostały wyrażone przez każdego z 22 
uczestników, a także obie trenerki, które podziękowały 
studentkom i studentom za bardzo owocnie spędzony czas.

Warto dodać, że warsztaty zbiegły się z obchodami Eu-
ropejskiego Tygodnia Przeciw Rasizmowi (European Week 
Against Racism), o którym w mediach mówiło się niewiele 
lub wcale. Dlatego dobrze się stało, że studentki i studen-
ci Uniwersytetu Zielonogórskiego mieli okazję do dyskusji 
na temat różnic kulturowych podczas zajęć, w czasie któ-
rych mogli zweryfikować własne postawy. Pozwalające na 
podzielenie się własnymi doświadczeniami warsztatowe 
metody pracy, zdobycie praktycznych umiejętności, do-
świadczenie tego czym jest inność i z czego ona wynika 
pozostanie nam w pamięci.

Karolina Gałązka
studentka I roku socjologii II stopnia 

Plakat autorstwa Anety Kliszczak
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Konferencja popularnonaukowa  
poświęcona chorobie Parkinsona

Dnia 20.04.2017 r. odbyła się na Uniwersy-
tecie Zielonogórskim konferencja popular-
nonaukowa, pod patronatem dziekana Wy-
działu Pedagogiki, Psychologii i Socjologii dr 
hab. Marka Furmanka, prof. UZ poświęcona 
200 rocznicy opisania choroby, którą dziś 
nazywamy chorobą Parkinsona, od nazwiska 
brytyjskiego lekarza, chirurga, paleontologa, 
Jamesa Parkinsona, który jako pierwszy ją 
opisał. Choroba w dalszym ciągu jest choro-
bą nieuleczalną, ale nowe generacje leków 
pozwalają lepiej i dłużej żyć i funkcjonować 
pacjentom. 

Konferencja odbyła się w trzeci czwartek miesiąca, jak co-
miesięczne spotkania Stowarzyszenia, ale tym razem w in-
nym miejscu niż zwykle (comiesięczne spotkania odbywają 
się w sali Parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela 
przy ul. Chrobrego 8,dzięki czemu Stowarzyszenie nie ponosi 
żadnych kosztów z utrzymaniem swojej siedziby ani kosztów 
z wynajmowaniem pomieszczenia na zebrania. Uniwersytet 
– poprzez Zakład Metodologii Badań Społecznych Wydziału 
Pedagogiki, Psychologii i Socjologii – jako współorganizator 
również nie pobrał odpłatności za salę z rzutnikiem i syste-
mem nagłośnienia). Dziekan Wydziału dr hab. Marek Furma-
nek, prof. UZ udostępnił na ten cel salę Rady Wydziału, aby 
uczestnicy konferencji nie siedzieli w rzędach ławek wykła-
dowych, a przy stolikach, dających możliwość wypicia kawy, 
herbaty oraz konsumpcję ciasta i owoców. 

W programie konferencji zaplanowano trzy wystąpienia:
dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ Kierownik 

Zakładu Metodologii Badań Społecznych, Sekretarz Stowa-
rzyszenia James Parkinson (1755-1824) na tle poglądów 
czasów, w których żył oraz społeczne aspekty choroby 
Parkinsona 

dr nauk med. Grzegorz Rossa Ordynator Oddziału Neurolo-
gii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Ciborzu, specjalizujący się w cho-
robie Parkinsona, wiceprezes Stowarzyszenia, inicjator jego 
powstania i pierwszy prezes, lekarz niemalże wszystkich 
członków Stowarzyszenia Algorytmy leczenia w chorobie 
Parkinsona 

Eugeniusz Kurzawa Poeta, prezes oddziału Związku Lite-
ratów Polskich w Zielonej Górze, dziennikarz Pisarze i inni 
ludzie pióra cierpiący na chorobę Parkinsona 

Ich wygłoszenie poprzedziło odczytanie listów od Woje-
wody Władysława Dajczaka oraz od Marszałek Wojewódz-
twa Elżbiety Anny Polak. W obu znalazły się gratulacje za 

 
Pani mgr Agacie Szubie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci męża

składa   

Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia 
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działalność Lubuskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Par-
kinsona i ich Rodzin, która jest wsparciem dla pacjentów 
w farmakologicznym leczeniu oraz płaszczyzną utrzymy-
wania kontaktów społecznych po zakończeniu etapu pracy 
zawodowej i przejściu na rentę lub emeryturę. Przedsta-

wicielką Wojewody była pani Elżbieta Świtała, z delega-
tury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze, 
a Marszałek Województwa Lubuskiego pani Ewa Jaske z De-
partamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. 
List z gratulacjami skierował także dyrektor Lubuskiego 
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia pan Piotr Brom-
ber. Z każdą z tych instytucji, reprezentanci których wzięli 
udział w konferencji Stowarzyszenie wcześniej już współ-
pracowało. Na konferencję przyjechała pani Beata Kotus, 
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla 
Psychicznie i Nerwowo Chorych w Ciborzu. Przybył także 
kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii Wojewódzkiego 
Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielo-
nej Górze sp. z o.o. Szymon Jurga. 

Na konferencji „obecny” był, i to na dwa sposoby, czer-
wony tulipan – znak osób z chorobą Parkinsona, stowarzy-
szeń, fundacji z nią związanych oraz Międzynarodowego 
Dnia Osób z Chorobą Parkinsona. Otóż, Wojewoda Lubuski 
w swoim liście napisał o tym symbolu, stosowanym na ca-
łym świecie a na jednym ze stołów stał wazon z całą wią-
zanką świeżych tulipanów. 

dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ powiedziała 
między innymi, iż szacuje się, że w klimacie umiarkowanym 
choroba Parkinsona występuje u 120-180 osób na 100 000 
populacji (zatem 1,2-1,8 promila). Natomiast wśród osób 
powyżej 65 roku życia ten wskaźnik wynosi 1%. Liczbę no-
wych zachorowań w ciągu roku szacuje się na 20 osób na 100 
000 mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich 50 lat częstotliwość 
pojawiania się nowych przypadków na świecie nie zmieniła 
się, ale ze względu na wydłużenie życia ludzkiego przybywa 
również osób z chorobą Parkinsona. Szacuje się, że w Polsce 
jest ich obecnie 80 000. Leczenie stosowane dziś powoduje, 
że przeżywalność chorych jest mniej więcej taka sama jak 
pozostałych osób w tym samym wieku. Z biegiem lat choroba 
Parkinsona jest szybciej i trafniej rozpoznawana (na podsta-
wie książki dr. Jakuba Sienkiewicza, Poradnik dla osób z cho-
robą Parkinsona, wyd. IV, Warszawa 2016, s.8; tego samego, 
który jest liderem zespołu Elektryczne Gitary). 

dr nauk med. Grzegorz Rossa mówił o medycznych aspek-
tach choroby Parkinsona, od jej objawów, poprzez kolejne 
stadia, sposoby leczenia. Po raz kolejny – wskazuje na to 
przy każdej nadarzającej się okazji – wskazał na koniecz-
ność zachowania swoistego „reżimu” między odstępami 
czasowymi między posiłkiem a przyjmowaniem leków. Ma 
to wielkie znaczenie dla dobrego wchłaniania się niezbęd-
nej choremu lewodopy. 

Redaktor Eugeniusz Kurzawa mówił między innymi 
o Jerzym Pilchu, który wcześniej zmagał się z chorobą 
alkoholową i jak sam napisał, że Parkinson uratował mu 
życie, bo nie wykluczone, że wcześniej zapiłby się na 
śmierć. W swoich felietonach czy powieściach takich 
wątków autobiograficznych pisarz nie unikał. Przywołał 
także zielonogórzanina gorzowskiego pochodzenia, swojego 
kolegę po fachu, z tym, że dziennikarza radiowego, Grze-
gorza Chwaliboga, który napisał autobiograficzną książkę, 
w której wątek choroby przeplata się z opisem i refleksją 
nad swoim życiem – studiami, czasem zakochania się i za-
łożenia rodziny. Potem refleksja ta dotyczy nie tyle samego 
bohatera co jego w otoczeniu rodziny – żony i córek oraz 
rodziców i teściów. Dyskretnie przywołuje przyjaciół i zna-
jomych. Książka nosi tytuł „Tato, zrób sobie z lotu ptaka”, 
co jest połączeniem wykrzyknika tato z sentencją używaną 
w rodzinie Chwalibogów i Tworowskich w sytuacji kiedy ktoś 
miał podjąć jakąś ważną decyzję. Niektórzy mówią „prześpij 
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ze stołów. Zainteresowani mogli poczęstować się „na dro-
gę” owocami lub ciastem, których nie zdążono skonsumo-
wać w trakcie konferencji. Innymi sponsorami konferencji 
byli: Miasto Zielona Góra (poprzez projekt Parkinsoniści 
twórcami i odbiorcami kultury) oraz dziekan Wydziału Pe-
dagogiki, Psychologii i Socjologii Dziekan Wydziału dr hab. 
Marek Furmanek, prof. UZ (w postaci rzeczowej oraz opła-
cenia druku zaproszeń). 

Na konferencji obecny był dziennikarz Radia Zachód Piotr 
Kuśnierz (p.kusnierz@rzg.pl), który przygotował z niej rela-
cję na antenie i stronie internetowej Radia Zachód (http://
rzg.pl/radio-zielona-gora/swiatowy-dzien-osob-z-choroba-
-parkinsona-na-uz/)

Ewa Narkiewicz-Niedbalec

Lubuskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą 
Parkinsona I ich Rodzin
ul. Zamenhofa 27
65-186 Zielona Góra 

Międzynarodowa współpraca naukowa z Gruzją 
i Azerbejdżanem

Wydział Prawa i Administracji UZ nawiązał współpracę 
z Uniwersytetami w stolicy Gruzji – Tibilisi oraz w stolicy 
Azerbejdżanu – Baku. Współpracę zainicjował prof. A. Wu-
darski, który na Wydziale Prawa w Tibilisi wygłosił wykład 
dotyczący granic harmonizacji prawa prywatnego w Unii 
Europejskiej oraz potrzeby wprowadzenia europejskiego 
kodeksu cywilnego. Wykład na Uniwersytecie w Baku doty-
czył natomiast europejskiej komparatystyki prawa rodzin-
nego i koncentrował się nad zmianami zachodzącymi w tej 
dziedzinie prawa w Europie w wyniku zmian społecznych, 
w szczególności migracji ludności. Podczas pobytu odbyły 
się oficjalne spotkania z władzami wydziałów, podczas któ-
rych omówiono możliwości współpracy naukowej i wymiany 
studenckiej. Wyjazd odbył się w ramach grantu Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD).

Profesor Wudarski w tym roku akademickim dzielił się 
wynikami swoich badań naukowych również podczas wy-
kładów na Uniwersytecie w Zürichu oraz Bernie, a w maju 
br. będzie prowadził seminarium dotyczące prawa spadko-
wego na Uniwersytecie w Wiedniu.

Kierowana przez prof. A. Wudarskiego Katedra prowadzi 
szeroką współpracę międzynarodową. W murach naszego 
Uniwersytetu na zaproszenie Katedry Prawa Cywilnego, Po-
stępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywat-
nego gościli u nas w ostatnim czasie renomowani naukowcy 
z Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Chorwacji. Byli wśród 
nich między innymi profesorowie: Peter Mankowski (Ham-
burg), Stephan Wolf (Bern), Tatjana Josipovic (Zagrzeb), 
a także Martin Menner (Berlin) oraz Romana Cierpial (Wie-
deń), która jako visiting professor prowadziła szkołę au-
striackiego prawa cywilnego.

Paweł Sikora

 wydział Prawa i adminiStraCJi

się z tym”, w rodzinie państwa Chwalibogów do rozważenia 
wszystkich za i przeciw zachęcano nieco inaczej. Redaktor 
Kurzawa wspominał bardzo ciepło swoją starszą koleżankę 
z „Gazety Lubuskiej”, z którą się wręcz przyjaźnił, a która 
także zachorowała na chorobę Parkinsona. Była to pani Eu-
genia (dla przyjaciół Żenia) Pawłowska, która podpisywała 
swoje felietony pseudonimem Snobka. Do ostatnich swoich 
dni – jak wielu Parkinsonistów – zachowała pełną sprawność 
błyskotliwego, analitycznego umysłu.

Po części oficjalnej prowadzono rozmowy między człon-
kami Stowarzyszenia. Można było zadać pytania obecnym 
lekarzom lub prelegentom. Spotkanie przebiegło w miłej 
atmosferze. Na zakończenie członkowie Stowarzyszenia 
otrzymali Poradnik dla osób z chorobą Parkinsona, autor-
stwa dr. Jakuba Sienkiewicza wyd. IV, Warszawa 2016, po-
darowany Lubuskiemu Stowarzyszeniu przez Fundację „Żyć 
z chorobą Parkinsona” (00-732 Warszawa, ul. Czerska 18, 
lokal 243), która była jednym ze sponsorów konferencji 
oraz po tulipanie z bukietu, który wcześniej ozdabiał jeden 

Ogólnopolska konferencja naukowa Dobra osobiste 
w prawie cywilnym, prasowym i karnym

Konferencja Dobra osobiste w prawie cywilnym, praso-
wym i karnym odbyła się 6 kwietnia 2017 r. To już drugie 
z kolei przedsięwzięcie podjęte w ramach współpracy WPiA 
UZ oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. 
Podobnie jak zorganizowana półtora roku temu konferen-
cja poświęcona problematyce odpowiedzialności prawnej 
za błąd w sztuce lekarskiej, było to spotkanie o charak-
terze naukowym, ale słuchaczami referatów byli głównie 
członkowie palestry. W związku z tym organizatorzy konfe-
rencji włożyli wiele trudu w taki dobór referatów oraz ich 
tematyki, które odpowiadałyby zapotrzebowaniu na wie-
dzę przydatną w codziennej praktyce kancelarii adwokac-
kich czy radcowskich. Odstąpiono od zwyczajowej formuły 
otwartego „call for papers”, a grono referentów zostało 
ograniczone do indywidualnie zaproszonych osób prezen-
tujących w danej dziedzinie odpowiedni dorobek naukowy 
i doświadczenie zawodowe. Cel został osiągnięty, ponieważ 
w niecały tydzień po ogłoszeniu programu zebrał się kom-
plet słuchaczy, wśród których znaleźli się adwokaci i radcy 
prawni z województwa lubuskiego, a także Warszawy, 
Poznania, Gdyni i Szczecina. Łącznie w sali nr 205 w Rekto-
racie UZ zasiadło 100 osób.

Po uroczystym otwarciu konferencji, dokonanym przez 
Prorektora ds. Studenckich UZ, prof. dr. hab. Wojciecha 
Strzyżewskiego, krótkie przemówienia wygłosili: Dziekan 
Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Krzysztof Seweryn Szy-
mański, Prodziekan ds. Nauki i Jakości Kształcenia WPiA dr 
Piotr Mysiak oraz dr hab. Martyna Łaszewska- Hellriegel, 
prof. UZ, która zaprezentowała pierwsze egzemplarze mo-
nografii przedstawiającej wyniki poprzedniej konferencji. 
Obrady pierwszej sesji otworzył referat dr. hab. Krzysztofa 
Mularskiego r. pr. (UAM), zatytułowany Tzw. nękająca win-
dykacja w perspektywie ochrony dóbr osobistych dłużnika. 
Referent przedstawił aktualne węzłowe problemy związane 
z ewentualną możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu na-
ruszenia dóbr osobistych przez nękającą windykację, dopre-


