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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Sterowania i Systemów Informatycznych (Wydział Informa-
tyki, Elektrotechniki i Automatyki, Uniwersytet Zielono-
górski). Przedstawił on prezentację pt. Kwantowe metody 
obliczeniowe w hybrydowych klasyczno-kwantowych syste-
mach rekomendacyjnych.

W referacie zaprezentowano zastosowanie hybrydowego 
klasyczno-kwantowego systemu rekomendacyjnego oraz 
mechanizmu profilowania użytkowników dla źródła danych 
pochodzących z serwisu OMDb. Zaprezentowano strukturę 
klasycznej bazy danych. Podstawę działania systemu re-
komendacyjnego stanowiła kwantowa baza danych - wraz 
z podziałem na podrejestry - którą zbudowano w oparciu 
o klasyczny model danych. Podstawową rolę w omawianym 
podejściu stanowią algorytmy k-NN oraz Grovera. Kwan-
tową reprezentację algorytmu k-najbliższych sąsiadów za-
stosowano w celu wyznaczenia sąsiedztwa elementów bazy 
danych. Podstawą badania odległości była miara odległości 
Hamminga. Aby jednoznacznie wskazać element rekomen-

dowany niezbędnym jest wzmocnić amplitudę wskazanej 
przez użytkownika cechy za pomocą algorytmu Grovera. 
Omówiona została konstrukcja rejestru kwantowego oraz 
mechanizmu profilowania użytkowników systemu reko-
mendacyjnego. Mechanizm profilowania zrealizowano za 
pomocą hybrydowego klasyczno-kwantowego mechanizmu 
profilującego. Reprezentacja zebranych w procesie profi-
lowania wektorów opisujących profil użytkowników została 
zorganizowana w ramach hybrydowego klasyczno-kwanto-
wego lasu profilującego. Zaprojektowano i zrealizowano 
obwody kwantowe reprezentujące wskazane etapy pro-
cesu rekomendacji. Zaprezentowano wyniki realizacji ob-
wodów pochodzących z komputerów kwantowych dostęp-
nych w ramach kwantowej usługi w chmurze IBM Quantum 
Experience. Wskazano zastosowanie pakietu EntDetector 
w ocenie splątania indeksów zawartych w kwantowej ba-
zie danych.

Marek Sawerwain

DR JOANNA MARKIEWICZ-
STANNY STAŁYM 

CZŁONKIEM REDAKCJI 
MIĘDZYNARODOWEGO 

CZASOPISMA NAUKOWEGO 
„MARINE POLICY” 
ORAZ CZŁONKIEM 

MIĘDZYNARODOWEJ RADY 
DORADCZEJ CZASOPISMA 

ZBORNIK RADOVA PRAVNOG 
FAKULTETA „VITEZ”

Dr Joanna Markiewicz-Stanny z Katedry Teorii, Filozofii 
i Historii Prawa została stałym członkiem redakcji czasopi-
sma naukowego „Marine Policy”. Jest to periodyk wydawa-
ny przez grupę Elsevier, który uważa się za wiodący w dzie-
dzinie badań na polityką morską i oceaniczną. W punktacji 
MEiN jest on oceniany na 100 punktów. Do tej pory doktor 
Markiewicz-Stanny pełniła rolę redaktora numeru specjal-
nego tego czasopisma, który ma być poświęcony prawnym 
aspektom ochrony oceanu. Po kilku miesiącach jej praca 
została oceniona jako wyróżniająca i zaowocowała zapro-
szeniem do stałego redagowania „Marine Policy”. Warto 
podkreślić, że nasza pracownica jest jedyną Polką i jednym 
z nielicznych doktorów w gronie redaktorów reprezentują-
cych obecnie 26 państw.

Dorobek międzynarodowy dr Joanny Markiewicz-Stanny 
został dostrzeżony także w Bośni i Hercegowinie na Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu „Vitez”. Dziekan wydziału prof. 
Goran Šimić, a jednocześnie redaktor naczelny zaprosił dr 
Markiewicz-Stanny do udziału w pracach Międzynarodowej 
Rady Doradczej wspomnianego czasopisma. Ten periodyk 
naukowy jest indeksowany w bazie C.E.E.O.L. (Central and 
Eastern European Online Library).

KONFERENCJA NAUKOWA 
PT. WYBORY I PRAWO 

WYBORCZE. ZAGADNIENIA 
TEORII I PRAKTYKI

W dniach 3-4 marca 2022 r. odbyła się ogólnopolska kon-
ferencja naukowa pt. Wybory i prawo wyborcze. Zagadnie-
nia teorii i praktyki.

Organizatorem tego cyklicznego już, interdyscyplinarnego 
wydarzenia gromadzącego - wcześniej w Poznaniu, a w tym 
roku on-line - środowisko znawców i badaczy problematyki 

wyborczej, był Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
UAM. Wśród współorganizatorów i patronów honorowych 
warto też wymienić m.in. Rektor UAM, prof. dr hab. Bo-
gumiłę Kaniewską, Państwową Komisję Wyborczą, Krajowe 
Biuro Wyborcze, Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjne-
go, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu czy Wiel-
kopolską Izbę Adwokacką. Podczas konferencji Instytut Nauk 
Prawnych UZ reprezentowali prof. Andrzej Bisztyga i dr Anna 
Feja-Paszkiewicz z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Euro-
pejskiego i Międzynarodowego Publicznego. Prof. Andrzej 
Bisztyga przewodniczył i merytorycznie prowadził Pierwszą 
Sesję Plenarną zatytułowaną „Wybory - zagadnienia ogólne”, 
w której referaty przedstawili: Sylwester Marciniak (sędzia 
NSA, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej), prof. 
Mariusz Jabłoński (UWr), prof. Hanna Suchocka (UAM, Komi-
sja Wenecka) oraz prof. Jacek Sobczak (sędzia SN w stanie 
spoczynku, AE-H W-wa). Referat dr Anny Feji-Paszkiewicz 
pt. Wyborcze postanowienia Europejskiej Karty Samorządu 
Lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego otwo-
rzył Piątą Sesję Panelową zatytułowaną „Wybrane problemy 
prawa wyborczego”. Dr Anna Feja-Paszkiewicz w swoim wy-
stąpieniu poruszyła w szczególności zagadnienie charakteru 
normatywnego i miejsca Karty w polskim porządku prawnym, 
sposobu odczytania tzw. wyborczych postanowień Karty przez 
Trybunał Konstytucyjny na tle konkretnych spraw w ramach 
dokonywanej hierarchicznej zgodności norm prawnych, jak 
też podjęła próbę dokonania prognozy dotyczącej przyszłego 
znaczenia wyborczych postanowień EKSL. W tej Sesji Panelo-
wej referaty przedstawili także: prof. Joanna Rak (UAM), dr 
Anna Ratke-Majewska (UZ) i dr Agnieszka Daniluk (UwB). Prof. 
Andrzej Bisztyga i dr Anna Feja-Paszkiewicz są stałymi uczest-
nikami tej cyklicznie organizowanej konferencji.

WYKŁAD GOŚCINNY  
PROF. A. WUDARSKIEGO  

NA UNIWERSYTECIE W SEULU

Na zaproszenie profesora Cheolung Je z Uniwersytetu 
Hanyang w Seulu, profesor Wudarski wygłosił w dniu 22 lu-
tego 2022 r. wykład naukowy dotyczący „Pater est quem 
nuptiae demonstran: Fatherhood in transition – a compara-
tive perspective” (아버지는혼인이가리키는사람이다: 과도
기에놓인부자관계–비교법적인관점에서). Wykład i dyskusja 
były symultanicznie tłumaczone z języka angielskiego na 
język koreański.

Wykład powstał na podstawie badań prowadzonych w ra-
mach programu Bekkera NAWA na Uniwersytecie w Zurichu. 
W ramach poszerzenia współpracy naukowej w zakresie 
badań komparatystycznych przygotowywany jest wspólny 
międzynarodowy projekt badawczy.

Uniwersytet Hanyang należy do najlepszych uniwersyte-
tów Korei Południowej. W rankingu szanghajskim zajmuje 
miejsce w przedziale 201-300 najlepszych uniwersytetów 
na świecie.
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DR HAB. ANDRZEJ BISZTYGA, 
PROF. UZ POWOŁANY NA 

KOLEJNĄ KADENCJĘ W SKŁAD 
KOMITETU REDAKCYJNEGO 

PRZEGLĄDU PRAWA 
KONSTYTUCYJNEGO 

Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ - Kierownik Katedry 
Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowe-
go Publicznego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego został powołany na kolejną kadencję 
(lata 2022-2025) w skład Komitetu Redakcyjnego Przeglądu 
Prawa Konstytucyjnego.

Dwumiesięcznik Przegląd Prawa Konstytucyjnego wy-
dawany przez Wydawnictwo Adam Marszałek jest jednym 
z wiodących polskich prawniczych czasopism naukowych, 
zwłaszcza w obszarze prawa konstytucyjnego. Na liście 
MEiN przyznano mu 100 punktów. Prof. Andrzej Bisztyga 
współpracuje z Przeglądem Prawa Konstytucyjnego od mo-
mentu jego powstania i pełni w nim także funkcje redak-
tora tematycznego oraz z zakresu systemów ochrony wol-
ności i praw jednostki oraz systemów konstytucyjnych, jak 
również funkcję recenzenta.

PROFESOR ANDRZEJ GORGOL 
UHONOROWANY MEDALEM 

100-LECIA ODZYSKANEJ 
NIEPODLEGŁOŚCI 

Prezydent RP Andrzej Duda po-
stanowieniem z 9 grudnia 2021 r. 
przyznał prof. Andrzejowi Gorgo-
lowi Medal 100-lecia Odzyskanej 
Niepodległości.

W ramach obchodów dnia Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej, które 
przypada na dzień 2 maja, Woje-
woda Lubelski wręczył to wyjąt-
kowe odznaczenie Kierownikowi 
Katedry Prawa Administracyjnego 
i Finansowego. Medal został usta-
nowiony w 2018 r. i jest przyzna-
wany osobom, które przyczyniły 
się do odzyskania lub umacniania 
suwerenności Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w tym w szczególności bu-
dowania wspólnoty obywatelskiej 
Polaków oraz poczucia tożsamości 

narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia 
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwo-
ju społecznego, umacniania więzi z Polakami za granicą, 
a także budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospo-
litej Polskiej.

KATEDRA PRAWA 
ADMINISTRACYJNEGO 

I FINANSOWEGO 
ZACIEŚNIA WSPÓŁPRACĘ 

Z UNIWERSYTETEM 
W BIAŁYMSTOKU ORAZ OFFICE 

INTERNATIONAL CENTER OF 
PUBLIC FINANCE AND TAX 

LAW RESEARCH 

Ważnym wydarzeniem dla pracowników Katedry Prawa 
Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielono-
górskiego było owocne spotkanie zrealizowane 4 kwietnia 
2022 r. w formule zdalnej z pracownikami Katedry Pra-
wa Podatkowego UwB, Katedry Prawa Finansowego UwB 
i członkami Zarządu Office International Center of Public 
Finance and Tax Law Research z siedzibą w Białymstoku.

Uczestnicy spotkania dokonali prezentacji swoich sylwe-
tek naukowych i realizowanych badań. Zaprezentowano 
konkretne możliwości współdziałania pracowników Katedr. 
Profesor zw. dr hab. Leonard Etel, który pełnił funkcję Rek-
tora UwB w poprzedniej kadencji, wskazał na mocne strony 
środowiska naukowego ośrodka w Białymstoku, który wyda-
je wysoko punktowane periodyki naukowe i organizuje licz-
ne konferencje naukowe. Jako Prezes Zarządu Office In-
ternational Center of Public Finance and Tax Law Research 
podkreślił znaczenie tego Stowarzyszenia jako międzyna-
rodowej platformy aktywności polskich naukowców. Stwa-
rza ona możliwość udziału w zagranicznych konferencjach, 
tworzeniu międzynarodowych zespołów badawczych, od-
bywania staży zagranicznych i publikowania wyników ba-
dań w periodykach naukowych. Współprzewodniczącym 
zebrania był Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego 
i Finansowego UZ. Warto zauważyć, że prof. Andrzej Gor-
gol jest członkiem Rady Programowej Office International 
Center of Public Finance and Tax Law Research z siedzibą 
w Białymstoku.

DR PIOTR MYSIAK Z INP 
UZ EKSPERTEM KOMISJI 

EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE 
BUDOWANIA POTENCJAŁU 

W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Z przyjemnością informujemy, iż dr Piotr Mysiak z In-
stytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego zo-
stał ponownie powołany na eksperta Komisji Europejskiej 
w programie Budowania potencjału w szkolnictwie wyż-
szym (ERASMUS-EDU-2022-CBHE).

Jest to przedsięwzięcie wspierające projekty współpra-
cy międzynarodowej, które opierają się na wielostron-

ferencja naukowa pt. Środki zaskarżenia w postępowaniu 
cywilnym – teraźniejszość i przyszłość. Konferencję organi-
zowała Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego 
oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego wraz z Okręgową 
Radą Adwokacką w Zielonej Górze. W konferencji wzięło 
udział 11 prelegentów reprezentujących siedem ośrodków 
naukowych (w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, 
Wrocławiu, Szczecinie i Zielonej Górze) oraz 65 uczestni-
ków biernych, przede wszystkim adwokatów, ale także rad-
ców prawnych i sędziów. 

Obrady odbyły się w III panelach tematycznych: „Zwy-
czajne środki zaskarżenia”, „Nadzwyczajne środki za-
skarżenia. Środki zaskarżenia w postępowaniach przy-
spieszonych oraz prawie międzynarodowym” i „Środki 
zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym”. Pierwszy 
referat poświęcony ograniczeniu zasady jawności w po-
stępowaniu apelacyjnym wygłosiła dr hab. Anna Kośció-
łek, prof. UR. Następnie dr hab. Joanna Mucha, prof. UAM 
zaprezentowała kwestie związane z uchyleniem wyroku 
sądu pierwszej instancji przez sąd odwoławczy. Z kolei dr 
hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR w swoim wystąpieniu 
wygłosiła uwagi de lege lata i de lege ferenda w odnie-
sieniu do skargi na orzeczenie referendarza sądowego. Dr 
Zbigniew Woźniak wystąpieniem pt. „Zażalenia na posta-
nowienie sądu drugiej instancji i tryb ich rozpoznania” 
zakończył I panel.

Drugi panel otworzył referat dr hab. Tadeusza Zembrzu-
skiego, prof. UW na temat przyczyn nieważności postę-
powania jako podstawy skargi kasacyjnej. Potem dr hab. 

nych partnerstwach między organizacjami prowadzącymi 
działalność w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Kluczowy-
mi celami tego programu jest wspieranie modernizacji, 
adekwatności, jakości, zdolność reagowania szkolnictwa 
wyższego w państwach trzecich niestowarzyszonych z pro-
gramem Erasmus+ w odniesieniu do potrzeb odbudowy spo-
łeczno-gospodarczej, wzrostu gospodarczego i dobrobytu 
oraz reagowania na niedawne tendencje, w szczególności 
globalizację gospodarki, ale także regres w ostatnim czasie 
w zakresie rozwoju ludzkiego, niestabilność oraz rosnące 
nierówności społeczne, gospodarcze i środowiskowe, po-
głębione przez pandemię COVID-19.

OGÓLNOPOLSKA 
KONFERENCJA NAUKOWA 
PT. ŚRODKI ZASKARŻENIA 

W POSTĘPOWANIU CYWILNYM 
– TERAŹNIEJSZOŚĆ 

I PRZYSZŁOŚĆ

21 kwietnia 2022 r. w Instytucie Nauk Prawnych Uni-
wersytetu Zielonogórskiego odbyła się ogólnopolska kon-
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____ Pamięć – tożsamość – świado-
mość. W meandrach polskiej niepod-
ległości: 1918-2018, red. Bogumiła 
Burda, Jarosław Macała, Robert Sko-
belski, Anny Ratke-Majewska, Rafał 
Reczka, oprawa miękka, B5, s. 336, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2021, ISBN 978-83-7842-468-0

Tom stanowi oryginalny zbiór artyku-
łów dotyczących okoliczności odzyska-
nia przez Polskę niepodległości i suwe-
renności w XX wieku. Dostarcza sporej 
porcji wiedzy szczegółowej na temat 
przeszłości. Równocześnie jest zbio-

rem refleksji na temat pamięci i świadomości historycznej oraz 
metod jej budowania w polskim społeczeństwie. Przez ukazanie, 
jak w XX wieku manipulowano obrazem przeszłości dla bieżących 
celów politycznych, stanowi ostrzeżenie przed tego typu prakty-
kami. Ukazuje bowiem, ze sztuczne zabiegi kreowania pożąda-
nego choć nieprawdziwego obrazu nie przetrwały próby czasu. 

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak  
[fragment recenzji]

____ Tymon Ostrouch, Innowacje 
w polityce regionalnej Unii Euro-
pejskiej na przykładzie wojewódz-
twa lubuskiego w latach 2004-2020, 
oprawa miękka, B5, s. 306, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2021, 
ISBN 978-83-7842-460-4

W niniejszej książce przedstawiono 
obraz wpływu innowacji na struktury 
zarządzania regionalnego w zmieniają-
cym się środowisku regionalnym podat-
nym na globalne czynniki produkcyjne, 
w tym na rosnący wpływ informacji na 
społeczności w nich zamieszkujące. Do-

konane to zostało na przykładzie woj. lubuskiego. Przedstawiono 
również analizę danych statystycznych ukazującą wpływ pew-
nych działań strategicznych na wskaźniki zatrudniania w świetle 
oceny ich relacji z polityką zarządzania procesami promującymi 
innowacje i strukturalne przemiany społeczne. Podczas pracy 
nad tą monografią starano się w możliwie jak największym stop-
niu skupiać na elementach polityki społecznej i gospodarczej, 
które kształtują systemy polityki regionalnej, a zwłaszcza zarzą-

Radosław Flejszar z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezen-
tował problematykę dysponowania środkami zaskarżenia 
w postępowaniach odrębnych przyspieszonych. Następnie 
dr Magdalena Skibińska omówiła kwestię dopuszczalno-
ści wniesienia skargi kasacyjnej w sprawach z zakresu 
ubezpieczeń społecznych rozpoznanych w postępowaniu 
uproszczonym. Ostatni referat w tej części wygłosiła dr 
Joanna Markiewicz-Stanny (UZ), która wygłosiła referat 
pt. „Środki zaskarżenia jako element prawnomiędzynaro-
dowego standardu prawa do słusznego procesu”.

Trzecia część konferencji koncentrowała się wokół pro-
blematyki środków zaskarżenia w postępowaniu egzeku-
cyjnym. Profesor dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (US) 
omówiła skargę na czynności komornika sądowego jako 
podstawowy środek zaskarżenia w tym postępowaniu, na-
tomiast dr hab. Izabella Gil (UWr) problematykę zaskarże-
nia planu podziału w egzekucji prowadzonej przez zarząd 
przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem 
rolnym dłużnika. Konferencję zakończył referat dr hab. 
Marcina Uliasza (prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód 
w Lublinie) pt. „Zażalenie poziome w postępowaniu egze-
kucyjnym – blaski i cienie”.

Większość prelegentów łączy na co dzień pracę nauko-
wą z wykonywaniem zawodów sędziego, adwokata czy 
radcy prawnego, dlatego konferencja miała wymiar nie 
tylko naukowy, ale również praktyczny. Konferencja sta-
nowiła kontynuację wcześniejszej współpracy naukowej 
między Katedrą Prawa Cywilnego, Postępowania Cywil-
nego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego a Okręgową 
Radą Adwokacką w Zielonej Górze. Począwszy od 2016 
roku niemal corocznie odbywa się jednodniowe spotkanie 
naukowe, które służy podnoszeniu kwalifikacji zawodo-
wych palestry. Za ich merytoryczne przygotowanie odpo-
wiadały wcześniej także Katedra Teorii, Filozofii i Historii 
Prawa oraz Katedra Prawa Karnego i Postępowania Kar-
nego. Obie strony na zakończenie obrad wyraziły chęć 
podejmowania dalszych wspólnych przedsięwzięć w przy-
szłości. 

WSPÓŁPRACA DR HAB. IVANA 
PANKEVYCHA, PROF. UZ  

Z OŚRODKAMI AKADEMICKIMI 
W UKRAINIE 

Instytut Nauk Prawnych UZ podejmuje wiele inicja-
tyw, które mają na celu rozwój jego współpracy mię-
dzynarodowej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. 
Jedną z form intensyfikujących te działania jest powie-
rzanie poszczególnym pracownikom roli koordynatorów 
współpracy z poszczególnymi państwami.  Dr hab. Ivan 
Pankevych, prof. UZ od 2019 roku jest koordynatorem 
ds. współpracy z ośrodkami akademickimi w Ukrainie. 
Instytut Nauk Prawnych UZ ma wieloletnie doświadcze-
nie w tym zakresie i jeszcze przed agresją rosyjską nasi 

pracownicy mieli liczne i rozległe kontakty na wiodą-
cych wiodących uniwersytetach i akademiach. W sytu-
acji trwającej od 24 lutego 2022 roku wojny rosyjsko-
-ukraińskiej uznano potrzebę kontynuacji wspomnianej 
współpracy. Efektem tych działań jest między innymi 
udział naszych ukraińskich partnerów w programach spe-
cjalnych dla Ukrainy. Prof. Ksenia Smyrnova z Kijowskie-
go Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki 
złożyła wniosek do udziału w specjalnym programie NCN 
dla badaczek i badaczy z Ukrainy. W ramach ogłoszo-
nego przez Polsko-Ukraińską Fundację na rzecz Nauki 
Polskiej Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej prof. I. 
Pankevych wraz z prof. Iryną Sofinską z Instytutu Prawa, 
Psychologii i Edukacji Innowacyjnej Narodowego Uni-
wersytetu „Politechnika Lwowska” złożyli wspólny wnio-
sek w celu realizowania projektu naukowego, ukierun-
kowanego na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień 
związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, 
demokracji, integracji europejskiej. Ponadto, na wnio-
sek Prezesa Sądu Rejonowego w Zielonej Górze prof. 
I. Pankevych podjął się roli zaprzysiężonego tłumacza 
ad-hoc z języka ukraińskiego i rosyjskiego w sprawach 
dotyczących ustanawiania opiekunów tymczasowych dla 
małoletnich obywateli Ukrainy.

OBCHODY 25 ROCZNICY 
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

W dniu 2 kwietnia 2022 roku na zaproszenie Wicemar-
szałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Zgorzel-
skiego Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego prof. Andrzej Bisztyga uczestniczył 
w uroczystych obchodach 25. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizowanych 
w Sejmie RP.

Obchodom towarzyszył panel dyskusyjny, w którym 
uczestniczyli między innymi członkowie Komisji Konsty-
tucyjnej Zgromadzenia Narodowego oraz przedstawicie-
le doktryny prawa konstytucyjnego. Dyskusja była po-
święcona społecznej genezie, pracom legislacyjnym oraz 
zmianom w obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. Skonstatowano, że obowiązująca Konstytucja 
RP jest najdłużej obowiązującą konstytucją niepodległej 
Rzeczypospolitej. Dotychczas wprowadzone w niej, nie-
liczne zmiany były zasadniczo inspirowane prawem euro-
pejskim lub miały charakter techniczny, tym samym jest 
to konstytucja stabilna. Z kolei Preambuła Konstytucji 
RP była między innymi podawana jako wzór dla Konsty-
tucji dla Europy. Uroczystości odbyły się w Sali Kolumno-
wej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

zebrała Joanna Markiewicz-Stanny

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

dzania polityką innowacji. Nadzieją autora było przybliżyć czy-
telnikowi wiele terminów wpływających na aspekt zarządzania 
innowacjami w celu pobudzenia gospodarczego regionu. Pośred-
nio chciano również dokonać charakterystyki głównego obszaru 
badawczego, czyli woj. lubuskiego, wraz z analizą jego walorów 
i wad wpływających na realizację przyszłych rozwojowych ce-
lów strategicznych. Celem tego opracowania nie jest natomiast 
kształtowanie w pełni wystarczalnych i kompleksowych modeli 
alternatywnego rozwoju, które miałyby za zadanie zastępować 
już istniejące wytyczne strategiczne.

[fragm. Wstępu]

____ Elżbieta Roland, Grzegorz Ga-
bryś, Erythraeidae (Acari: Actino-
trichida) of Finland, oprawa miękka, 
B5, s. 192, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2021, ISBN 978-83-
7842-469-7

The present work contains the updated 
list of Finnish Erythraeidae with com-
prehensive information on individual 
species. Specifically, the descriptions 
including morphometric data, figures 
and illustrations of taxonomically sig-
nificant elements of morphology of 
individual species are given. Types of 

habitats and maps of species distribution in Finland are also pre-
sented.

[fragm. Introduction]

____ Świat Kresów Wschodnich w lite-
raturze i przekazach historycznych, 
red. Ewa Brzezińska, Maria Jazownik, 
Leszek Jazownik, „Scripta Humana”, 
Vol. 17, oprawa twarda, B5, s. 266, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2021, ISBN 978-83-7842-463-5, ISSN 
2657-5906

Oddawana obecnie do rąk Czytelników 
publikacja stanowi swego rodzaju odpo-
wiedź środowiska akademickiego, a tak-
że środowiska Kresowian oraz ich potom-
ków na uchwałę Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie 
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