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NOWOŚCI  WYDAWNICZEWIADOMOŚCI  WYDZIAŁOWE

____ 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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Już wkrótce odbędą się koncerty dyplomowe 

studentów Instytutu Muzyki Uniwersytetu 

Zielonogórskiego na kierunku jazz i muzyka 

estradowa. Będą to pierwsze publiczne 

prezentacje po dwuletniej przerwie 

spowodowanej pandemią. W latach 2020-

2021 przeprowadzono je zdalnie, studenci 

pod czujnym okiem wykładowców nagrywali 

utwory w studio Instytutu Muzyki. Tegoroczni 

dyplomanci znów mają okazję wykonać 

zaaranżowane przez siebie utwory przy 

akompaniamencie zespołów, które utworzyli. 

Zaprezentuje się dziewięciu studentów 

klasy instrumentalnej i wokalnej: Karolina 

Ambroziak (wokal), Martyna Białko (wokal), 

Roksana Czerniec (wokal), Jędrzej Kaczmarek 

(saksofon tenorowy), Tomasz Kurowski (gitara 

elektryczna), Laura Milaszewska (wokal), 

Kinga Ostrowska (wokal), Wojciech Romański 

(perkusja) i Wojciech Zatwarnicki (gitara 

basowa). Recitale dyplomowe są bardzo 

ciekawym i długo wyczekiwanym przez 

wszystkich wydarzeniem podsumowującym 

trzyletnią naukę.

Koncerty dyplomowe odbędą się 8 czerwca 

w zielonogórskiej Hydrozagadce przy ulicy 

Festiwalowej 3. Rozpoczną się o godzinie 

15:00, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 

Każdy ze studentów zaprezentuje około 

półgodzinny program. Będzie to niepowtarzalna okazja do wysłuchania 

dziewięciu recitali o niezwykle zróżnicowanej stylistyce i tematyce. Większość 

repertuaru stanowią standardy jazzowe, nie zabraknie jednak także autorskich 

kompozycji oscylujących wokół  gatunków takich jak muzyka pop, czy  poezja 

śpiewana. Dyplomantom towarzyszyć będą tria jazzowe, kwintety, wokale 

wykorzystywane jako instrumenty, a także nieco rzadziej spotykany klarnet 

basowy i flugelhorn.

Koncerty dyplomowe są prawdziwym świętem nie tylko dla studentów, ale 

także dla wykładowców, zarysem przyszłej działalności artystycznej młodych 

muzyków. Za sprawą dowolności w doborze repertuaru, wprowadzają one 

w świat nieograniczonej wyobraźni i zainteresowań dyplomantów, którzy 

niestety uczyli się stacjonarnie tylko przez trzy z sześciu semestrów studiów 

w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Recitale dyplomowe to 

nie tylko ogromny stres, praca i wielotygodniowe przygotowania. Wpływają 

one także na pogłębienie więzi między studentami, uczą konsekwencji, 

zdecydowania i prowadzenia zespołów  

w praktyce, przygotowują do roli bandleadera.

Wielu absolwentów kierunku jazz i muzyka estradowa kontynuuje naukę 

na studiach magisterskich na akademiach muzycznych między innymi 

w Poznaniu, Wrocławiu i w Katowicach. Tworzą również trzon kadry 

wykładowców w Zielonej Górze, są członkami Big Bandu Uniwersytetu 

Zielonogórskiego. Tegorocznych dyplomantów będziemy mieli przyjemność 

usłyszeć podczas czerwcowego koncertu studentów kierunku jazz i muzyka 

estradowa, część z nich weźmie udział w październikowym koncercie 

inaugurującym nowy rok akademicki 2022/23. 

 Karolina Ambroziak

 

Koncerty 

dyplomowe 

studentów 

kierunku jazz 

i muzyka 

estradowa

oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjona-
listów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 
1939‑1945. Senat uznał w niej, iż: „Ofiary zbrodni popełnionych 
w latach 40. przez ukraińskich nacjonalistów do tej pory nie zosta-
ły w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zostały 
nazwane – zgodnie z prawdą historyczną – ludobójstwem”, oraz za-
akcentował, że: „To tragiczne doświadczenie powinno być przywró-
cone pamięci historycznej współczesnych pokoleń” [...]. Przypo-
mnijmy, że analogiczną w wymowie uchwałę przyjął 22 lipca 2016 
r. polski Sejm, ustanawiając 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na 
obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiana publikacja 
gromadzi różnego typu przekazy: artykuły naukowe, wspomnienia 
oraz ich naukowe opracowania, a także relacje i sprawozdania re-
gionalistów oraz działaczy kresowych. Przybliżają one dzieje i kul-
turę Kresów Wschodnich w ujęciu makro- i mikrohistorycznym, zaś 
twórczość literacką dotyczącą Kresów objaśniają w perspektywie 
hermeneutyki, badań intertekstualnych oraz badań nad kulturo-
wym pograniczem.

[fragm. Od Redakcji]

____ „Dyskurs Prawniczy i Admini-
stracyjny” 1/2021, red. Magdalena 
Skibińska, oprawa miękka, B5, s. 234, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2021, ISSN 2657-926X

Michał Krakowiak, Postępowanie apela-
cyjne w sprawach cywilnych w aspekcie 
nowego warunku dopuszczalności apela-
cji i składu sądu drugiej instancji
Ireneusz Kunicki, Zakres kognicji sądu 
przy rozstrzyganiu o dopuszczalności po-
stępowania grupowego
Joanna Mucha, Kilka uwag na tle koncep-
cji wprowadzenia mediacji obligatoryj-

nych w sprawach wynikających z indywidualnych stosunków pracy 
(na podstawie projektu ustawy z dnia 14 grudnia 2020 roku)
Maciej Muliński, Ograniczenia dowodowe w postępowaniu odręb-
nym w sprawach gospodarczych
Maciej Rzewuski, Umowa dowodowa w postępowaniu gospodar-
czym – między teorią a praktyką
Magdalena Rzewuska, Wadliwość zawarcia małżeństwa przez peł-
nomocnika
Kajetan Górny, Kilka uwag o ograniczeniu prawa do obrony z per-
spektywy norm prawa prywatnego
Piotr Mysiak, Digital Street – nowa jakość w obrocie nieruchomo-
ściami i prowadzeniu ksiąg wieczystych w Anglii i Walii
Justyna Sadowska, Rola sądu opiekuńczego w sprawach z zakresu 
przerywania ciąży
Magdalena Wasylkowska-Michór, Zakażenie koronawirusem jako de-
likt transgranicznego stosunku pracy
Zbigniew Woźniak, Zajęcie rzeczy ruchomej w toku postępowania 
egzekucyjnego
Rafał Wrzecionek, Pojęcie obrotu prawnego – próba systematyki

Joanna Zdanowska, Zastosowanie formy 
dokumentowej i elektronicznej czynno-
ści prawnych w prawie pracy
Michał Zieliński, Pojęcie rodziny a zmia-
ny społeczne w Polsce

[Spis treści]

____ „Dyskurs Prawniczy i Admini-
stracyjny” 2/2021, red. Justyna Mi-
chalska, Ewa Żołnierczyk, oprawa 
miękka, B5, s. 210, Oficyna Wydaw-
nicza UZ, Zielona Góra 2021, ISSN 
2657-926X

Anna Chodorowska, Anna Trylińska, The Concept of the Principle 
of Non-Refoulement in Refugee Law
Anna Feja-Paszkiewicz, Wymóg szczegółowego określenia propo-
nowanych zmian w podziale terytorialnym państwa w pytaniu 
w referendum lokalnym
Piotr Kapusta, Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego osobie 
mającej ustalone prawo do emerytury
Ewaryst Kowalczyk, Zakres zastosowania zasady powszechnego 
dostępu do realizacji zadań finansowanych ze środków publicz-
nych
Beata Kozicka, W kwestii pominięcia przez sąd administracyjny 
niekonstytucyjnych przepisów ustawy
Paweł Kuczma, (Nie)samodzielność Gibraltaru na tle Konstytucji 
z 14 grudnia 2006 r. 
Justyna Michalska, The Protective Function of Labour Law with 
regard to the Rights of Foreign Nationals
Andrzej Michór, Postępowanie cywilne w sprawach gospodar-
czych – powrót do przeszłości czy nowa jakość?
Łukasz Prus, Zwalczanie niezgodnych z prawem składowisk lub 
magazynów odpadów
Andra Puran, Brief Considerations on the Fundamental Right to 
Vote in Romania
Michal Smejkal, Jan Horecký, Specifics of Business Trips (Official 
Journeys) under Czech Legislation
Klaudia Stelmaszczyk-Borszowska, Upoważnienie do dokonywa-
nia wydatków – problemy definicyjne w zakresie odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Olaf Włodkowski, Kodeks karny skarbowy w orzecznictwie Trybu-
nału Konstytucyjnego (w okresie od 1999 do 2020)
Renata Cybulska, Zakres uprawnień rady gminy przy uchwala-
niu statutu jednostki pomocniczej. Glosa krytyczna do wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 
sierpnia 2020 r. (III SA/Gl 373/20)

[Spis treści]

____ „Dyskurs Prawniczy i Admini-
stracyjny” 3/2021, red. Justyna Mi-
chalska, oprawa miękka, B5, s. 172, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2021, ISSN 2657-926X

Rafał Bucholski, Czynności bankowe 
w świetle ustaw bankowych, cz. 1
Tanja Karakamisheva-Jovanovska, Con-
temporary Macedonian and Polish Con-
stitutional Experiences and Challeng-
es-Differences and Similarities
Jarosław Kuczer, Przedstawicielstwa 
reprezentanckie Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego Narodu Niemieckiego 

a udział w nich „stanu hrabiowskiego” (Grafenstand) w okresie 
XVI-XVIII wieku
Krzysztof Mucha, Konstytucyjne ujęcie samorządu gminnego
Bernadetta Nitschke-Szram, System nomenklatury w polskiej 
służbie dyplomatycznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Michał Prusek, Zakres zastosowania prawa cywilnego w ramach 
instytucji podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści majątko-
wej (art. 91a k.p.k.) – wybrane zagadnienia
Andra Puran, Ramona Duminică, Brief considerations regarding 
the presidential elections in Romania
Ewa Szewczyk, Ponoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń na 
detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia na miejscu sprzedaży w czasie trwania stanu epidemii
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