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obraźliwe dla strony przeciwnej. Drugą egzemplifikacją był
przypadek sędziego, który w trakcie rozprawy ujawnił jednostkę chorobową uczestnika procesu.
Po przerwie obiadowej kontynuowano obrady pozostając
jeszcze w problematyce prawa procesowego. Dr Magdalena
Skibińska (UZ), w referacie Wykorzystanie nowych środków
dowodowych w sprawach o rozwód i separację a prawo do
prywatności skoncentrowała się przede wszystkim na konfrontacji stanów faktycznych i rozstrzygnięć sądowych w innych
krajach, gdzie istotnym elementem sprawy było ujawnienie
określonych okoliczności za pomocą najnowszych technologii,
takich jak chociażby powiadomienia sms od firm świadczących usługi transportowe. Referentka pokusiła się o przeprowadzenie szczegółowej analizy, jak w takiej sytuacji mogłaby
wyglądać ocena określonych dowodów w perspektywie prawa
polskiego i polskiej procedury cywilnej.
Jako następny występował Krzysztof Seweryn Szymański, adw., Dziekan ORA w Zielonej Górze, analizując problematykę standardów rzetelności dziennikarskiej w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych.
Jedną z najistotniejszych konstatacji tego wystąpienia było
stwierdzenie, że obecnie brak jest spójnych i jednolitych
standardów, czy to wypracowanych doktrynalnie, czy też
orzeczniczo, które pozwalałaby z prawnego punktu widzenia
w sposób jednoznaczny przewidywać wynik sporu prawnego,
jaki toczyłby się przed sądem w zakresie oceny prawidłowości postępowania dziennikarza. Dziekan ORA zwrócił uwagę,
że owa labilność dotyczy także rozstrzygnięć poszczególnych instancji sądowych. Szczególne zainteresowanie wzbudziła problematyka wybrana przez dr. hab. Macieja Małolepszego (prof.UZ). Profesor w referacie pt. Karnoprawne

granice satyry i karykatury, przeprowadził interesujący
wywód na temat kwalifikacji prawnej czynów i zachowań,
które co prawda są przejawem wolności ekspresji, ale treści i sposób ich przekazu inspirują do pytań o to, czy nie
doszło jednak do sytuacji, która wymagałaby ochrony prawa karnego. Profesor przedstawił rozliczne studia przypadku wskazując choćby na karykaturę Andrzeja Rzeplińskiego
pełniącego ówcześnie funkcję Prezesa Trybunału Konstytucyjnego zaprezentowaną w programie emitowanym w telewizji publicznej, czy też przykłady portali internetowych
zajmujących się dyskredytowaniem osoby św. Jana Pawła II.
Na tym tle wywiązała się polemika co do tego, jak należy
kwalifikować prawnie problem publikowania wulgarnych czy
obscenicznych treści dotyczących osoby zmarłej.
Jako ostatni wystąpił dr Marek Derlatka (PWSZ w Sulechowie), adw., odnosząc się do prawnokarnej ochrony
godności człowieka jako dobra osobistego. Wskazywał on
nie tylko na stricte normatywne uzasadnienia ochrony tego
dobra, ale także odwoływał się szeroko do systemów religijnych, etycznych oraz moralności. Jednym z silnie akcentowanych wątków były nawiązania do doktryny kościoła
katolickiego, a zwłaszcza nauczania Jana Pawła II.
Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że konferencja była przeprowadzoną na wysokim merytorycznie poziomie analizą aktualnych problemów ochrony dóbr osobistych, której wysoką ocenę wystawiło środowisko praktyki
prawniczej.
Joanna Markiewicz-Stanny

SREBRNY MEDAL TENISISTÓW
STOŁOWYCH NA AKADEMICKICH
MISTRZOSTWACH POLSKI
2016/2017
__Henryk Michalak
Zmagania o mistrzowski tytuł w Akademickich Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym kobiet i mężczyzn na rok
akademicki 2016/2017 zorganizowane przez Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie rozpoczęły się w marcu 2017 r.
W czterech turniejach półfinałach rozegranych w Poznaniu, Warszawie, Rzeszowie i Katowicach do współzawodnictwa w Mistrzostwach przystąpiły 54 uczelnie. W zawodach
wzięło udział miedzy innymi: 14 uniwersytetów, 11 politechUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 |243-244|
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nik, 5 akademii wychowania fizycznego, 5
państwowych wyższych szkół zawodowych,
uczelnie ekonomiczne, 4 uczelnie rolniczo-przyrodnicze, Uniwersytet Medyczny
w Łodzi, Wojskowa Akademia Techniczna
w Warszawie.
Reprezentacja
Uniwersytetu Zielonogórskiego w składzie:
Oskar Sroczyński student Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Jakub Leśniewski student
Wydziału Prawa i Administracji,
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Od lewej: Oskar Sroczyński, Jakub Leśniewski, Kamil Schauer, Daniel Bobek – trener, Tomasz Sidelnik
Foto: Henryk Michalak

Tomasz Sidelnik student Wydziału Lekarskiego i Nauk
o Zdrowiu, Kamil Schauer student Wydziału Ekonomii i Zarządzania i Dawid Kozłowski student Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska zajęła czwarte
miejsce w półfinale „D”, który rozegrano 17-19 marca
2017 r. w Katowicach.
Drużyna naszej Uczelni w fazie eliminacyjnej pokonała
Politechnikę Śląską w Gliwicach 3:1 i Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 3:0, zajmując pierwsze
miejsce w grupie. W ćwierćfinale drużyna Uniwersytetu
Zielonogórskiego wygrała z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach 3:0 natomiast w półfinale przegrała
z Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu
0:3. Mecz o 3. miejsce z Uniwersytetem Ekonomicznym
we Wrocławiu nasz zespół przegrał w stosunku 1:3.
Zajmując miejsce w przedziale 1–4 w turnieju półfinałowym Uniwersytet Zielonogórski uzyskał prawo udziału w Finale Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie stołowym.
W dniach 1-2 kwietnia 2017 r. 16 najlepszych drużyn
z półfinałów oraz gospodarz finałów spotkali się w Warszawie aby wyłonić mistrza. Organizatorem turnieju finałowego
był Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego.
Drużyna Uniwersytetu Zielonogórskiego została rozlosowana do grupy „B” z numerem startowym 4. W skład tej
grupy weszły również drużyny Politechniki Rzeszowskiej,
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły
Bankowej w Toruniu i Uniwersytetu Warszawskiego.
W fazie grupowej zielonogórzanie pokonali Wyższą
Szkołę Bankową w Toruniu 3:2, natomiast w rywalizacji
ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie ulegli 0:3, Politechniką Rzeszowską - 1:3 i z Uniwersytetem Warszawskim przegrali 1:3.
Nasz zespół, zajmując czwarte miejsce w grupie w klasy-

fikacji generalnej wszystkich uczelni w Polsce, zajął miejsca dzielone 13-16.
Drużyna trenera Daniela Bobka rozegrała jeszcze jeden
mecz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie o miejsce drugie w klasyfikacji Uniwersytetów. Po
bardzo wyrównanych grach, zespół w składzie: Jakub Leśniewski, Kamil Schauer, Tomasz Sidelnik, Oskar Sroczyński
wygrał to spotkanie wynikiem 3:2.
Klasyfikacja generalna wszystkich uczelni w Polsce
(miejsca 1–3)
1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
2. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
3. Politechnika Rzeszowska
Klasyfikacja Uniwersytetów (miejsca 1–3)
1. Uniwersytet Warszawski
2. Uniwersytet Zielonogórski
3. Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Zajęte przez nasz zespół drugie miejsce wśród uniwersytetów i 13-16 miejsce w klasyfikacji generalnej wszystkich uczelni w Polsce, należy uznać za sukces. Poziom
mistrzostw był bardzo wysoki. Drużyna Uniwersytetu Zielonogórskiego znalazła się w doborowym towarzystwie medalistów Akademickich Mistrzostw Europy, reprezentantów
klubów superligi i pierwszej ligi.
Wyraźnie najlepszy zespół w Mistrzostwach zaprezentowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu,
która w swoich szeregach miała aż trzech aktualnie grających zawodników w superlidze
tenisa stołowego.
Srebrny medal Akademickich
Mistrzostw Polski 2016/2017
w tenisie stołowym mężczyzn
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