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WIADOMOŚCI  WYDZIAŁOWE

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

KONFERENCJA NAUKOWA  
SYTUACJA WEWNĘTRZNA  

I POZYCJA MIĘDZYNARODOWA  
REPUBLIKI KAZACHSTANU  

W 30. ROKU NIEPODLEGŁOŚCI

Prof. Andrzej Bisztyga - Kierownik Katedry Prawa Konsty-
tucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego 
INP UZ wziął aktywny udział w konferencji naukowej nt. 
Sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej Republi-
ki Kazachstanu w 30. roku niepodległości, zorganizowanej 
25 marca 2021 r. przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-
-Wschód, Stowarzyszenie „Mój Kazachstan”, Polsko-Ka-
zachstańską Izbę Handlowo-Przemysłową oraz Ambasadę 
Republiki Kazachstanu.

Referat prof. Andrzeja Bisztygi był poświęcony zagadnie-
niu zniesienia kary śmierci w Republice Kazachstanu. In-
spiracją dla tego wystąpienia było podpisanie przez tego 
państwa pod koniec 2020 r. do Drugiego Protokołu Fakulta-
tywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 
i Politycznych przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w 1989 r. Mając to na uwadze Andrzej Bisztyga skoncen-
trował się na zbiegu założeń polityki karnej oraz celów 
polityki zagranicznej RK. Należy bowiem podkreślić, że sy-
gnowanie tego traktatu zostało odnotowane i spotkało się 
z życzliwym przyjęciem w środowisku międzynarodowym. 
Swoje szczególne zadowolenie i poparcie dla decyzji władz 
Kazachstanu wyraził Specjalny Sprawozdawca Zgromadze-
nia Parlamentarnego Rady Europy do spraw zniesienia kary 
śmierci Titus Corlăţean. Podpisanie Drugiego Protokołu Do-
datkowego stanowi formalny wyraz zakończenia długiego 
procesu zmierzającego do wyeliminowania kary śmierci 
w Kazachstanie. W tym państwie nie wykonywano wyroków 
śmierci już od maja 2003 r., ale niektóre poważne prze-
stępstwa wciąż były zagrożone taką sankcją.

W zorganizowanej w trybie zdalnym konferencji wzięło 
udział kilkudziesięciu uczestników, w tym m.in. Ambasador 
Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w Pol-
sce JE Alim Kirabayev, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, 
a zarazem Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Fi-
nansów - Kazimierz Kleina, Dy-
rektor Instytutu Badań Współ-
czesnych Euroazjatyckiego 
Uniwersytetu Narodowego im. 
L. Gumilowa - prof. Mukhit-
-Ardager Sydyknazarov, prof. 
Artur Kijas z Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, 
dr Jerzy Szukalski z Wyższej 
Szkoły Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie, Prezes Polsko-Ka-
zachstańskiej Izby Handlowo-
-Przemysłowej - Piotr Guzow-
ski. Otwarcia i podsumowania 
konferencji dokonali Prezes 

WIZYTA PROF. IVANA PANKIEWI-
CZA NA UKRAINIE W RAMACH  

PROGRAMU ERASMUS +  

W dniach 22-26 marca 2021 r. dr hab. Iwan Pankiewicz, 
prof. UZ z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego 
i Międzynarodowego Publicznego przebywał w ramach pro-
gramu Erasmus+ w Instytucie Prawa Kijowskiego Uniwer-
sytetu Narodowego imienia T. Szewczenki, gdzie wygłosił 
cykl wykładów na temat polskiego prawa konstytucyjnego 
dla studentów kierunku prawo. Profesor Pankiewicz jest 
koordynatorem Instytutu Nauk Prawnych  ds. kontaktów 
z ośrodkami akademickimi Ukrainy, stąd też jego pobyt 
obfitował w spotkania, które mogą zaowocować rozwojem 
i zacieśnieniem współpracy międzyuczelnianej. W trakcie 
swej wizyty, Profesor został podjęty przez dyrektora Insty-
tutu Prawa prof. dr. hab. O. Orlyuka, kadrę naukowo-dy-
daktyczną Katedry Prawa Konstytucyjnego z kierownikiem 
Katedry prof. dr. hab. O. Martselyakiem na czele. Warte 
odnotowania są także rozmowy z kierownikiem Ośrodka 
Studiów Europejskich prof. dr. hab. V. Poiedynokiem  oraz 
kierownikiem Szkoły Prawa Polskiego im. Leona Petrażyc-
kiego doc. dr. O. Sushykiem.  W chwili obecnej  w Szkole tej 
studiuje około 80 osób, w tym studenci wielu ukraińskich 
uniwersytetów, a także praktykujący prawnicy, przedsta-
wiciele organów administracji publicznej i sądów. 

Prof. I. Pankiewicz miał również zaszczyt spotkać się 
z prorektorem Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego ds. 
kształcenia - prof. V. Buhrovym, który 24 marca 2021 r. 
został wybrany na stanowisko Rektora Uniwersytetu i po-
gratulować mu sukcesu w wyborach.

Joanna Markiewicz-Stanny

SWPW - Józef Bryll oraz Prezes Stowarzyszenia „Mój Ka-
zachstan” b. ambasador RP w Republice Kazachstanu - dr 
Władysław Sokołowski.

Joanna Markiewicz-Stanny ZŁOTO DLA UZ!
Właśnie zakończyły się Akademickie Mistrzostwa Pol-

ski w Strzelectwie Sportowym rozgrywane w Bydgoszczy. 
Reprezentacja Uniwersytetu Zielonogórskiego w składzie: 
Maciej Korcz, Karolina Pawlak i Michał Mirończyk zdoby-
ła łącznie 23 punkty, co pozwoliło zająć pierwsze miejsce 
w klasyfikacji Uniwersytetów na tych zawodach.

10 maja rozpoczęła się rywalizacja. Już pierwszego dnia 
zawodów reprezentanci naszego uniwersytetu, a na co 
dzień wychowankowie Zielonogórskiego Klubu Sportowego 
„Gwardia” zdobyli aż 15 punktów zajmując odpowiednio 
1. miejsce - Maciej Korcz i 3. miejsce - Michał Mirończyk 
w konkurencji „50 m Pistolet dowolny 60 strzałów - męż-
czyźni”.

Następnie z wynikiem 606,6 punktów Karolina Pawlak 
zapewniła dodatkowo 3 punkty dla reprezentacji UZ zaj-
mując 6. miejsce w konkurencji „50m Karabin dowolny 60 
strzałów leżąc - kobiety”.

Z E  S P O R T U  A K A D E M I C K I E G O



42 43

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI  N r  4 -5  (279-280)  kwiecień-maj 2021UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI  N r  4 -5  (279-280)  kwiecień-maj 2021

NOWOŚCI  WYDAWNICZE NOWOŚCI  WYDAWNICZE

ables students to express themselves on a given topic. 
The proposed activities are intended for pair and group 
work as well as individual consideration. Vocabulary 
practice teaches, activates and consolidates vocabulary 
necessary to discuss a particular topic. The exercises in-
tended for this purpose involve word formation, phrasal 
verbs, collocations and idioms. At the final stage of each 
units, students deliver speeches on the discussed issues. 
They respond to quotes on a particular topic or enlarge on 
the ideas formulated in questions thus having a chance to 
gain confidence in expressing themselves.

[Fragm. z tekstu]

____ Bartosz Pernal, Dizzy 
Gillespie, A night in Tunisia, “Big 
Band Series”, vol. 7, A4, oprawa 
miękka, s. 144, Oficyna Wy-
dawnicza UZ, Zielona Góra 2021, 
ISBN978-83-7842-444-4, ISMN 
979-0-801573-20-9

A Night In Tunisia (Composed by 
Dizzy Gillespie, Arranged by Bar-
tosz Pernal) Among the key ele-
ments of this arrangement are the 
contrasts, based on the exposition 

of the Afro-Cuban 12/8 and the double time swing 4/4 
pulse-lines. The free-flowing, yet precise playing of the 
rhythm section is essential to the accurate performance 
of these parts. The fast-tempo parts of the arrangement 
require special attention to the articulation, rhythm and 
dynamics. The drummer should intently follow all the en-
semble figures, while also gradually building the dynam-
ics, intensity and activity, leading into the final powerful 
ensemble blast.

[Fragm. tekstu]

Jej celem jest syntetyczne przedstawienie idei episte-
micznych układów odniesienia (EUO). Za pomocą tego 
podejścia daje się uchwycić największe możliwe różni-
ce w poglądach, które pretendują do miana naukowości, 
czyli różnice, jakie są efektem przyjmowanych w ramach 
różnych EUO, koniecznych i najbardziej elementarnych 
warunków uprawiania nauki.

[Fragm. Wstępu]

____ Teresa Obolevitch, Żyd, 
który przyjął chrześcijaństwo. 
Wokół filozofii Siemiona Franka. 
Rosyjska myśl społeczna 
i filozoficzna, „Rosyjska Myśl 
Społeczna i Filozoficzna. Mono-
grafie”, t. 1, A5, oprawa miękka, 
s. 248, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2021, ISBN 978-83-
7842-439-0, ISSN 2657-9391

Praca badacza przebiega według 
„koła hermeneutycznego”: stu-

dia nad poszczególnymi tematami owocują publikacja-
mi, a po ich ukazaniu się okazuje się, że w międzyczasie 
pojawiły się nowe ważne materiały. Tym samym dzieło 
niekiedy tuż po wydrukowaniu staje się w jakimś sensie 
„przestarzałe” i wymaga powrotu do warsztatu naukowe-
go, reinterpretacji oraz aktualizacji. To zjawisko dotyczy 
w pierwszej kolejności nauk przyrodniczych, ponieważ 
czas od eksperymentu laboratoryjnego do drukarni nie 
jest krótki (z tego powodu wyniki badań fizycznych, bio-
logicznych itp. są ostatnio publikowane w Internecie), ale 
nie omija również humanistyki, w tym filozofii, a nawet 
historii filozofii: dla tej ostatniej materiału empirycznego 
dostarczają archiwalne teksty myślicieli.

[Fragm. Wstępu]

____ Leszek Wilczyński, Spe-
aking practice for firsty-year 
students, B5, oprawa miękka, 
s. 62, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2021, ISBN 978-83-
7842-441-3

This book includes a proposal of 
activities aimed at developing and 
improving speaking skills. Themat-
ic arrangement of units centres 
around universal issues and en-

____ Krzysztof J. Kilian, 
Współczesne epistemiczne 
układy odniesienia w nauce, B5, 
oprawa twarda, s. 324, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2021, ISBN 978-83-7842-429-1

Nie istnieje żadne powszechnie 
akceptowane kryterium demarka-
cji oddzielające naukę (science) 
od tego, co nią nie jest. Prawdą 
jest również i to, że naturalizm 

Kolejnego i zarazem ostatniego dnia 
zawodów Maciej Korcz z wynikiem 555 
punktów wygrał z konkurentem z Wrocła-
wia, który osiągnął taki sam wynik, ale 
mniejszą ilość razy trafił w środek tarczy, 
co pozwoliło zająć Maciejowi 4. miejsce. 
Zdobył tym samym 5 punktów, co pozwoli-
ło reprezentacji Uniwersytetu Zielonogór-
skiego na objęcie 1. miejsca w klasyfikacji 
Uniwersytetów.
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Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

metodologiczny – nakaz ograniczania badań naukowych 
wyłącznie do świata przyrody, za którym idzie nakaz 
przyjmowania jedynie naturalistycznych wyjaśnień dla 
faktów i procesów – powszechnie uznawany jest za naj-
bardziej elementarny warunek uprawiania nauki. Nie jest 
również tajemnicą, że ten wyznacznik naukowości nie był 
powszechnie akceptowany w przeszłości. Dziś, jak po-
wszechnie wiadomo, na obrzeżach nauki również funkcjo-
nują podejścia, które utrzymują, że naturalizm ten takim 
wyznacznikiem nie jest. Niniejsza książka nie wypowiada 
się w sprawie kryterium demarkacji. Dotyczy ona sporu 
o najbardziej elementarne warunki uprawiania nauki. 


