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prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 11 maja 
2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł profesora 
nauk prawnych dr. hab. Jackowi Mazurkiewiczowi, profeso-
rowi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego. Profesor Jacek Mazurkiewicz przez wiele lat 
był związany z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie obronił doktorat, uzy-
skał stopień doktora habilitowanego, a także przeprowadził 
postępowanie o nadanie tytułu profesora. Poza studiami 
prawniczymi ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim fi-
lozofię oraz podyplomowe studia prawa inwestycyjnego. 
W zeszłym roku akademickim dołączył do grona pracowni-
ków WPiA UZ, a od kilku miesięcy mieszka w Zielonej Górze.

Dorobek naukowy prof. J. Mazurkiewicza łącznie 
obejmuje około 300 pozycji. Składa się nań autorstwo albo 
współautorstwo 7 monografii, 270 innych publikacji nauko-
wych, 3 publikacji popularno-naukowych oraz 3 pomocy dy-
daktycznych w 5 woluminach. Jak się wydaje, szczególną 
cechą twórczości naukowej Profesora jest to, że przebija 
z niej szczere i żywe zainteresowanie człowiekiem, które 
oscyluje wokół fundamentalnych i granicznych dla ludzkiej 
istoty zagadnień: narodzin i śmierci. Pracę doktorską po-
święcił problematyce ochrony dziecka poczętego w świetle 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Natomiast jego potęż-
na rozprawa habilitacyjna była zatytułowana Non omnis 
moriar: ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie pol-
skim (praca ta liczy ponad 900 stron) i została w 2011 r. 
wyróżniona w konkursie „Państwa i Prawa”. Podejmowanie 
takich zagadnień wymaga od prawnika wiele, ponieważ są 
to kwestie prawnie bardzo złożone, trudne do precyzyj-
nego unormowania, nadto wielce dyskusyjne. Trzeba tu 
więc intelektualnej odwagi, by poruszać kontrowersyjne 
zagadnienia i znakomitego warsztatu naukowego, by publi-
kacje w tym obszarze zyskały uznanie i stały się podstawą 
awansów naukowych, a tak się w tym właśnie przypadku 
stało. Ponadto w toku swej naukowej działalności Profesor 
zajmował się prawem rodzinnym, statusem prawnym ko-
biet, prawem wyznaniowym, prawem szkolnym, zwłaszcza 
zaś problemem prawnych gwarancji ochroną dziecka przed 
przemocą fizyczną i psychiczną. Spora część prac Profesora 
jest poświęcona prawu ochrony własności intelektualnej.

Wypromował on dwóch doktorów, a także był recenzen-
tem w czterech przewodach doktorskich. Jest członkiem 
Kolegiów Redakcyjnych i Rad Naukowych polskich i zagra-
nicznych czasopism, a także współpracownikiem Interdy-
scyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Jako ekspert prawny Sejmu i Senatu 

RP - opiniował projekty aktów normatywnych dotyczących 
aborcji, prawa o separacjach i o adopcjach zagranicznych. 
Ukończył aplikację arbitrażową i zdał w Ministerstwie Fi-
nansów egzamin na arbitra. Jest także radcą prawnym. 
Wydaje się, że pewnym zaniedbaniem byłoby pominięcie 
okoliczności, że prof. Jacek Mazurkiewicz własnymi działa-
niami wdraża formułowane na gruncie naukowym postula-
ty. Założył, i przez siedemnaście lat kierował, Terenowym 
Komitetem Ochrony Praw Dziecka we Wrocławiu. Profesor 
przez wiele lat współpracował z senator dr Marią Łopat-
kową i współuczestniczył w tworzeniu koncepcji instytu-
cji Rzecznika Praw Dziecka. Wziął udział w przygotowaniu 
konstytucyjnej normy dotyczącej tej instytucji, jak i usta-
wowego jej kształtu. Jest laureatem nagrody watykańskiej 
Fundacji Jana Pawła II, z której środki przeznaczył na zało-
żenie własnej Fundacji Schronisko Matek Ciężarnych „Be-
tlejem”. Przez kilkanaście lat ta właśnie instytucja pro-
wadziła dwa schroniska dla bezdomnych kobiet ciężarnych 
oraz położnic i ich dzieci.

Życzymy Panu Profesorowi dalszych sukcesów.

prof. dr hab. paweł ziMniak

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy z 20 czerwca 2018 r. dr hab. Paweł 
Zimniak z Instytutu Filologii Germańskiej otrzymał tytuł 
naukowy profesora nauk humanistycznych.

Prof. dr hab. Paweł Zimniak jest wieloletnim dyrekto-
rem Instytutu Filologii Germańskiej, członkiem Senatu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z ramienia Wydziału Huma-
nistycznego i kierownikiem Zakładu Najnowszej Literatury 
Niemieckiej i Mediów, jest też członkiem Zarządu Stowa-
rzyszenia Germanistów Polskich.

Paweł Zimniak skończył filologię germańską w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze i po studiach 
związał się z zielonogórska uczelnią. Tutaj przeszedł całą 
ścieżkę awansu naukowego, od asystenta przez adiunkta 
(po uzyskaniu w 1995 r. stopnia doktora na Uniwersytecie 
Szczecińskim), aż po profesora nadzwyczajnego. W 2007 r. 
obronił rozprawę habilitacyjną na Uniwersytecie Gießeń-
skim. To pod jego kierownictwem Instytut stał się jedną 
z naukowo najaktywniejszych i najmocniejszych badawczo 
placówek macierzystego wydziału, ale przede wszystkim 
prowadzony w Instytucie kierunek filologia germańska, 
osiągnął wysoką pozycję wśród polskich germanistyk.
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Dorobek naukowy prof. 
P. Zimniaka jest impo-
nujący: obejmuje ponad 
100 – w znaczącym stop-
niu wydanych za granicą 
– publikacji, w tym cztery 
monografie i 19 tomów 
zbiorowych. Wypromował 
trzech doktorów, z których 
dwóch – za szczególne war-
tości naukowe – wyróżnio-
no specjalnymi nagrodami 
Polskiej Akademii Nauk.

Pasją prof. P. Zimniaka 
jest sport – kiedyś z suk-
cesami uprawiał tenis 
stołowy i squash, dziś 
jest kibicem i znawcą 
piłki nożnej.

zebrała redakcja

dr hab. inż. Sylwia MySzograJ

Niezmiernie miło nam poinformować, że 18 czerwca 
2018 r. Rada Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politech-
niki Częstochowskiej podjęła uchwałę o nadaniu Pani dr 
inż. Sylwii Myszograj z Instytutu Inżynierii Środowiska Wy-
działu Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, stopnia doktora habilito-
wanego w dyscyplinie inżynieria środowiska.

Podstawą rozpoczęcia procedury habilitacyjnej była 
monografia pt. Produkcja biogazu z osadów nadmiernych 
i odpadów komunalnych dezintegrowanych termicznie, 
wydana przez Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Środowiska 
Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2017 r.

13 kwietnia 2018 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni 
i Tytułów powołała Komisję w sprawie przeprowadzenia 
postępowania habilitacyjnego dr inż. Sylwii Myszograj. Re-
cenzentami w procedurze habilitacyjnej byli: prof. dr hab. 
inż. Hanna Obarska-Pempkowiak z Politechniki Gdańskiej, 
prof. dr hab. inż. Józefa Wiater z Politechniki Białostoc-
kiej i prof. dr hab. inż. January Bień z Politechniki Czę-
stochowskiej.

Zasadniczym celem badań opisanych w monografii było 
określenie potencjału biogazowego i metanowego osadów 
nadmiernych, i bioodpadów wstępnie dezintegrowanych 
termicznie oraz ustalenie wpływu zmiennych parametrów 
procesowych dezintegracji na zmianę składu hydroliza-
tów, i kinetykę przebiegu procesu fermentacji metanowej. 
Jednym z założeń pracy było pogłębienie wiedzy w zakre-
sie procesów dezintegracji i stabilizacji beztlenowej zło-
żonych substratów organicznych, jak również uzyskanie 
przesłanek do praktycznego wykorzystania otrzymanych 
wyników. Istotnym i nowym elementem było użycie bio-
odpadów jako substratu. Należy podkreślić, że tematyka 

zrealizowanych badań wpisuje się w aktualne trendy go-
spodarki w obiegu zamkniętym „circular economy”, w ra-
mach której nie tylko prowadzi się przeróbkę odpadów, 
lecz pozyskuje energię z ich przetwarzania. Habilitantka 
podjęła również próbę ustalenia, w jakim stopniu takie 


