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Wystąpienia, które odbyły się w trzech popołudniowych 
sekcjach obfitowały w interesujące wystąpienia. Sekcja 
piąta pt. Różne oblicza szkoły i edukacji, którą modero-
wały dr hab. prof. UŚ Teresa Wilk oraz dr Agata Rzymełka-
-Frąckiewicz, poświęcona była zagadnieniom dotyczącym 
ważnych działań edukacyjnych instytucji edukacyjnych 
oraz resocjalizacyjnych. Omówiono więc rolę edukacji 
w zakładach karnych, zadania związane z doradztwem 
edukacyjno-zawodowym oraz profilaktyki depresji i zacho-
wań suicydalnych dzieci i młodzieży w kontekście wyzwań 
codziennego życia. Zwrócono uwagę na problematykę 
związaną z team-teachingiem oraz kontekstami pedago-
gicznej kategorii błędu.

Wystąpienia w sekcji szóstej pt. Nauczyciel współczesnej 
szkoły, prowadzonej przez dr hab. Hannę Kędzierską, prof. 
UWM i dr. hab., prof. APS Jarosława Michalskiego ponownie 
skierowały uwagę uczestników na osobę nauczyciela. Tym 
razem prelegenci omówili ważne kwestie związane z funk-
cjonowaniem nauczyciela w szkole w kontekście przywódz-
twa, czy też dyrektywności oraz kształtowania przez niego 
kompetencji mediacyjnych, z etosem i niejasnościami roli 
nauczyciela, a także z poczuciem jego dobrostanu. Zwró-
cono uwagę na możliwości funkcjonowania początkujące-
go nauczyciela w społeczno-kulturowej przestrzeni szkoły. 
Wiele miejsca poświęcono analizie sytuacji nauczycieli, 
którzy ze względu na zmiany systemów, jak choćby likwi-
dację szkół gimnazjalnych, stanęli przed koniecznością 
przeorganizowania lub ponownego ukształtowania własnej 
tożsamości zawodowej.

W sekcji siódmej pt. Nowe kategorie w badaniach nad 
szkołą, nauczycielem i uczniem, którą moderowały prof. 
zw. dr hab. Jolanta Szempruch, dr hab. Małgorzata Kuśpit, 
prof. UMCS i dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP skupiono 

się na nowych kierunkach badań szkolnej rzeczywistości. 
Tematyka wystąpień dotyczyła przestrzeni i obszarów roz-
woju nauczyciela, w tym humanistycznej wizji jego osoby, 
jakości życia emerytowanych nauczycieli oraz obszarów 
edukacji i wychowania, związanych między innymi z edu-
kacją zdrowotną, możliwościami kształtowania postaw 
przedsiębiorczych czy stylami radzenia sobie ze stresem 
wśród młodzieży. Zwrócono wreszcie uwagę na współpra-
cę nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej udzielanej uczniom oraz na ważną w edukacji rolę 
świadomych rodziców, istotnych partnerów oddziaływań 
edukacyjnych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Szkoła i Nauczyciel. 
Osiągnięcia – dylematy – perspektywy obfitowała w wiele 
godnych uwagi wystąpień i dyskusji. Rozważania te były 
wyrazem ogromnej troski wielu ważnych przedstawicieli 
nauk pedagogicznych w Polsce o kształt polskiej edukacji, 
w kontekście wydarzeń związanych z reformą oraz ogólno-
polskim protestem środowiska nauczycielskiego, a także na 
tle globalnych przemian współczesnego świata, niosących 
nie tylko wyzwania, ale i możliwości. Obrady w sekcjach 
pozwoliły zwrócić uwagę na wielość i złożoność zagadnień 
związanych z rzeczywistością szkolną. Tak szczególne za-
interesowanie przedstawicieli środowisk naukowych tym, 
co dzieje się obecnie w polskim szkolnictwie pozwala mieć 
nadzieję na to, że nieuchronna zmiana systemowa, doty-
kająca tak ważnej sfery funkcjonowania społeczeństwa, 
jaką jest edukacja, mimo trudności i zawirowań przebie-
gnie pod czujnym i krytycznym okiem specjalistów. To zaś 
zaowocuje stworzeniem w Polsce satysfakcjonującego dla 
wszystkich i efektywnego, nowoczesnego systemu eduka-
cji.

Paulina Koperna, Magdalena Zapotoczna

wydział pRawa i adMiNiSTRaCJi

Udział prof. ivana pankevycha w konferencjach 
międzynarodowych

15 maja 2019 r. we Lwowie (Ukraina) dr hab. Ivan Pan-
kevych, prof. UZ z Katedry Prawa Konstytucyjnego WPA UZ 
wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. 
Ukraina w warunkach transformacji międzynarodowego 
systemu bezpieczeństwa. Współorganizatorami konferen-
cji byli: Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskie-
go Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, Instytut 
Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwer-
sytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych Międzynarodowego 
Uniwersytetu Czarnomorskiego w Tbilisi, Towarzystwo Na-
ukowe Polaków na Litwie (Wilno), Ośrodek Bezpieczeństwa 
Międzynarodowego i Partnerstwa, Lwowska Obwodowa 
Administracja Państwowa, Ośrodek Informacji i Dokumen-
tacji NATO. Przedstawione liczne grono współorganizato-
rów konferencji świadczy o wadze podejmowanych problemów, 
a związanych z szeroko pojętym międzynarodowym sys-

temem bezpieczeństwa. W konsekwencji w trakcie sesji 
plenarnych oraz paneli szczegółowych naukowcy nie tylko 
skupiali się na zagrożeniach wobec Ukrainy, ale także na 
analizie problematyki bezpieczeństwa w skali europejskiej 
i światowej. Na uwagę zasługuje liczne grono uczestników 
konferencji, pochodzących z wielu znanych europejskich 
ośrodków naukowych, wśród których wymienić można 
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Uniwer-
sytet Wrocławski, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tara-
sa Szewczenki, Uniwersytet Trenczyński Alexandra Dubče-
ka, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie.

Prof. Ivan Pankevych, reprezentując na konferencji Uni-
wersytet Zielonogórski, wystąpił w ramach panelu „Poli-
tyko-prawne i społeczno-gospodarcze aspekty bezpieczeń-
stwa międzynarodowego” z referatem pt. Ingerowanie 
w proces wyborczy jako destabilizujący czynnik bezpie-
czeństwa narodowego, który spotkał się z wielkim zainte-
resowaniem międzynarodowej społeczności naukowej.

Druga międzynarodowa konferencja naukowa, na któ-
rej gościł prof. Pankevych nosiła tytuł Zagrożenia bezpie-
czeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia polityczne, 
a odbyła się w dniach 16-17 maja 2019 r. w Zamościu. Wy-
darzenie to było owocem współpracy międzyuczelnianej 
i transgranicznej polskich i ukraińskich ośrodków nauko-
wych. Z polskiej strony organizatorami konferencji był 
UMCS w Lublinie oraz PWSZ im. Szymona Szymonowicza 
w Zamościu, natomiast z ukraińskiej – Narodowy Uniwer-
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sytet „Akademia Ostrogska”. Oprócz naukowców z wyżej 
wymienionych szkół wyższych w konferencji wzięli udział 
naukowcy z innych polskich i zagranicznych ośrodków aka-
demickich, a także przedstawiciele polskiej straży gra-
nicznej oraz policji. W pierwszym dniu konferencji prof. 
Ivan Pankevych objął kierownictwo sesji plenarnej pt. 
Bezpieczeństwo polityczne i jego zagrożenia w wymiarze 
teoretycznym. Natomiast w drugim dniu konferencji wziął 
on udział w panelu dotyczącym bezpieczeństwa politycz-
nego i jego zagrożeń w wymiarze globalnym. W ramach 
tej części obrad wygłosił on referat pt. Wojna hybrydowa 
a prawa i wolności obywatelskie, a także wziął aktywny 
udział w dyskusji naukowej. Pokłosiem konferencji stanie 
się opublikowanie monografii recenzowanej w wydawnic-
twie Facta Simonidis.

Joanna Markiewicz-Stanny

konferencja o ochronie praw człowieka - Sejm rp

Już po raz jedenasty, w dniach 15–16 kwietnia 2019 r., 
w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się dorocz-
na, międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona ochro-
nie praw człowieka. Została ona poświęcona ochronie praw 
człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. Konferencję 
zorganizował Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Głów-
ny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Członkiem 
Komitetu Naukowego Konferencji od wielu lat jest Kierownik 
Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. Andrzej Bisztyga.

Jak każdego roku, także i w tym, pracownicy Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego stanowili jedną 
z najliczniejszych reprezentacji z jednego ośrodka naukowego. 
W Konferencji czynnie uczestniczyli pracownicy z kilku katedr 
Wydziału, w tym Katedry Prawa Konstytucyjnego (wszyscy 
pracownicy), Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego 
(m.in. prof. Andrzej Gorgol, dr Ewa Żołnierczyk), Katedry Pra-
wa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki 
Prawa Prywatnego (dr Kajetan Górny) oraz Katedry Prawa Kar-
nego i Postępowania Karnego (dr Agnieszka Kania).

Tegorocznym tematem przewodnim była Ochrona praw 
człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. Dodatko-
wymi okolicznościami dla zorganizowania Konferencji były 
70. rocznica powstania Rady Europy, 10. rocznica wejścia 
w życie Traktatu z Lizbony oraz 15-lecie członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej.

Konferencję otworzył kierownik naukowy Konferencji - 
prof. Jerzy Jaskiernia. Następnie gości powitała prof. Barba-
ra Zbroińska, prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, następnie głos zabrali: dr Edyta Bielak-Jomaa 
- prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prof. Gune Ry-
den - prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Par-
lamentarzystów Państw Członkowskich Rady Europy i Unii 
Europejskiej oraz prof. Krzysztof Skotnicki - prezes Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Prof. Andrzej Bisztyga przewodniczył pierwszej sesji ple-
narnej, zaś w kolejnej przedstawił referat pt. Kryzys demo-
kracji liberalnej a pojęcie demokratycznego państwa praw-
nego. Podczas sesji panelowych adiunkci z Katedry Prawa 
Konstytucyjnego zaprezentowali swoje wystąpienia, które 
są wynikiem analiz z obszarów badawczych należących do 

szeroko pojętej ochrony praw człowieka. W tym roku panie 
doktor przestawiły następujące referaty: dr Anna Chodorow-
ska - Ekstraterytorialne stosowanie prawa praw człowieka 
w odniesieniu do ochrony uchodźczej, dr Anna Feja-Paszkie-
wicz - Rodzina w obliczu przemian – ujęcie prawne i „mean-
dry” współczesności, dr Justyna Michalska - Ochrona prawa 
własności w orzecznictwie oraz dr Justyna Węgrzyn - Wpływ 
zasady dobra wspólnego na funkcjonowanie demokracji. 
Podczas jednej z sesji panelowych wystąpienie miał również 
prof. Iwan Pankevych, a temat, który przedstawiał dotyczył 
Funkcjonowania systemu ochrony praw człowieka na Ukrainie 
w dobie kryzysu demokracji liberalnej.

W Konferencji wzięło udział ponad 200 gości z Polski i za-
granicy. Podczas Konferencji odbyły się cztery sesje pla-
narne oraz trzynaście sesji panelowych, podczas których 
swoje wystąpienia mieli m.in. JUDR. DrSc. Eduard Bárány 
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(Instytut Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk), prof. 
Janusz Symonides (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), 
prof. Grażyna Ancyparowicz (Górnośląska Wyższa Szkoła 
Handlowa w Katowicach, członkini Rady Polityki Pienięż-
nej), prof. dr Alexander Vashkevich (b. sędzia Trybunału 
Konstytucyjnego Republiki Białorusi), prof. Jacek Sobczak 
(Wydział Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecz-
nego), prof. Omirali Żalairi (rektor Euroazjatyckiej Akade-
mii Prawa w Ałmacie), prof. Inesa Jarzborowska (Instytut 
Socjologii Rosyjskiej Federacji Nauk w Moskwie) oraz Pre-
zes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.

Ceremonia zakończenia Konferencji nastąpiła po ostat-
niej sesji plenarnej. Dokonał jej Dziekan Wydziału Prawa, 
Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach - prof. Jerzy Jaskiernia, który podzięko-
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wał, jak zwykle licznie przybyłym gościom, a także wyraził 
nadzieję na kolejne spotkanie w przyszłym roku.

W uwagach dotyczących konferencji podkreśla się wysoki 
merytoryczny poziom wystąpień referentów oraz jej cyklicz-
ność. Konferencja organizowana jest dorocznie, co badaczom 
praw człowieka pozwala z wyprzedzeniem uwzględniać ją 
w swoich naukowych kalendariach. Cykliczność i pewność 
konferencji nasuwa skojarzenie z ideą dorocznych zjazdów 
katedr danej dyscypliny, by przykładowo wskazać na organi-
zowane w sposób ciągły od sześćdziesięciu lat od zjazdy Ka-

tedr Prawa Konstytucyjnego, w których nota bene pracowni-
cy Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UZ również aktyw-
nie uczestniczą. Jedenaście lat doświadczeń upoważnia do 
stwierdzenia, że konferencja praw człowieka spełnia także 
rolę dorocznych zjazdów badaczy praw człowieka z krajo-
wych i zagranicznych ośrodków akademickich. Dodajmy, że 
przez lata konferencja „zrosła się” już z prestiżową lokaliza-
cją, jaką jest gościnny dla niej gmach Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Justyna Michalska

filia uNiweRSyTeTu zieloNogóRSkiego  
w SuleCHowie

nie tylko Siedem wieków SUlechowa. 300-lecie 
fUndacji rodziny Steinbartów

14 maja 2019 r. w auli Filii Uniwersytetu Zielonogórskie-
go w Sulechowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa: Nie tylko siedem wieków Sulechowa. 300-lecie 
Fundacji Rodziny Steinbartów.

Prelegenci zaprezentowali m.in. referaty na temat: Wy-
gląd nowożytnych fortyfikacji Sulechowa na podstawie za-
chowanych relacji pisanych oraz źródeł ikonograficznych 
oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 
jako kontynuacja tradycji edukacyjnych miasta. Poruszo-
no również kwestie znaczenia ośrodka sulechowskiego dla 
rozwoju edukacji na pograniczu na przestrzeni wieków 
XVIII/XIX.

Konferencja realizowana była pod patronatem JM Rekto-
ra Uniwersytetu Zielonogórskiego, Marszałka Województwa 
Lubuskiego i Burmistrza Sulechowa.
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