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WYDZIAŁ MATEMATYKI,  
INFORMATYKI I EKONOMETRII

NIE ŻYJE DOKTOR  
KRYSTYNA GRYTCZUK

16 lipca 2020 roku zmarła dr Krystyna Grytczuk, zasłu-
żony nauczyciel akademicki, emerytowany pracownik Uni-
wersytetu Zielonogórskiego.

Dr Krystyna Grytczuk przez większość swego życia za-
wodowego związana była z zielonogórskim środowiskiem 
matematycznym. Do 2001 r. pracowała w Instytucie Ma-
tematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, 

WSPOMNIENIE PROFESORA 
DIETHARDA PALLASCHKE

DOKTORA HONORIS 
CAUSA UNIWERSYTETU 
ZIELONOGÓRSKIEGO

Profesor Diethard Ernst Pallaschke urodził się 30 czerwca 
1940 r. w miejscowości Friedland (dziś na terenie Rosji). 
Wykształcenie matematyczne zdobył na Uniwersytecie 
w Bonn, uzyskując tam kolejno w latach 1967 oraz 1970 
stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk matema-
tycznych. W latach 1972–1977 był zatrudniony na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego kolejno na Uniwersytetach 
w Bonn, Darmstadt i Münster. Od roku 1977 do października 
2008 r. zatrudniony był na stanowisku profesora zwyczaj-
nego na Uniwersytecie w Karlsruhe, gdzie od 1981 r. peł-

NOWA MONOGRAFIA PROFESORA 
MICHAŁA KISIELEWICZA

W prestiżowej serii Springer Optimization and Its Applications 157 ukaza-
ła się monografia Profesora Michała Kisielewicza pt. Set-Valued Stochastic 
Integrals and Applications

Joachim Syga

a potem, po powstaniu Uniwersytetu, na Wydziale Mate-
matyki, Informatyki i Ekonometrii, aż do przejścia na eme-
ryturę w 2006 r. Po przejściu na emeryturę, podtrzymywała 
jeszcze przez kilka lat kontakt ze współpracownikami.

Dr Krystyna Grytczuk zajmowała się naukowo teorią rów-
nań różniczkowych. Jest autorką kilkunastu prac nauko-
wych. W 1977 r. uzyskała stopień naukowy doktora mate-
matyki pod kierunkiem prof. Michała Kisielewicza.

Była cenionym nauczycielem i wychowawcą akademic-
kim wielu pokoleń studentów. Pozostanie w naszej pamięci 
jako osoba życzliwa i lubiana przez współpracowników.

Pracownicy Instytutu Matematyki

nił funkcję dyrektora Instytutu Statystyki i Matematycznej 
Teorii Gospodarki. Od października 2008 r. Profesor Palla-
schke był profesorem emerytowanym Karlsruher Institut 
für Technologie w Bonn. Wypromował 12 doktorów i miał 3 
naukowych wnuków.

Był członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Matema-
tycznego, Society of Economy and Operations Research, 
Society of Applied Mathematics and Mechanics oraz Pol-
skiego Towarzystwa Matematycznego.

Opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach na-
ukowych oraz 3 monografie. Był wybitnym specjalistą w za-
kresie teorii optymalizacji i analizy wypukłej. Przez wiele 
lat współpracował z matematykami polskiego środowiska 
matematycznego, w tym między innymi z matematykami 
środowiska zielonogórskiego.

Utrzymywał ścisłe kontakty naukowe z polskimi matema-
tykami, co znajdowało wyraz we wspólnych publikacjach 
naukowych oraz wizytach zarówno polskich matematyków 
w Karlsruhe jak i profesora Pallaschke w Polsce. Cecho-
wały go ogromna życzliwość, wielka skromność i duże 
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poczucie humoru. Uczestnicząc w licznych konferencjach 
naukowych na całym świecie był ambasadorem osiągnięć 
polskich matematyków.

Profesor Pallaschke jest Doktorem Honoris Causa Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. Uroczystość nadania Mu tytułu 

Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego od-
była się 14 czerwca 2010 r.

W 2015 r. Polskie Towarzystwo Matematyczne nadało Mu 
godność Członka Honorowego.

Profesor Diethard Pallaschke zmarł 8 lipca 2020 r.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

OTWARCIE TRZECIEGO 
STUDENCKIEGO KLUBU 

INFORMACYJNO-
INTEGRACYJNEGO NA UZ

23 września br. na Uniwersytecie Zielonogórskim ofi-
cjalnie został otwarty kolejny Studencki Klub Informacyj-
no-Integracyjny (SKII). Z powodu trudności związanych 
z pandemią Covid19, tempo planowanych inicjatyw się 
nieco opóźniło. Do tej pory na uczelni mamy już dwa takie 
miejsca, oba na Kampusie B. Pierwsze powstało w styczniu 
br., w holu budynku głównego, a drugie w lipcu tego roku 
na drugim piętrze budynku przy Instytucie Pedagogiki. Naj-
nowszy Klub mieści się również w budynku głównym, przy 
al. Woj. Polskiego 69, tym razem w łączniku na III piętrze.

Kluby powstają w ramach studenckiej inicjatywy „Wo-
lontariusze wolontariuszom”, której koordynatorem jest dr 
hab. Inetta Nowosad, prof. UZ z Zakładu Pedagogiki Szkol-
nej Instytutu Pedagogiki UZ.

Jej celem jest zmiana oblicza naszej uczelni. Studen-
ci chcą sprawić, by czas spędzony w murach uniwersytetu 
sprzyjał wzmacnianiu wspólnoty studenckiej i pozwalał im 
się czuć jak domu. Studencki Klub Informacyjno-Integra-
cyjny ma być wygodnym miejscem w otwartej przestrzeni 
uniwersytetu, gdzie studenci będą mogli wspólnie spędzić 
czas w czasie przerw między zajęciami albo po zajęciach.

Zamierzeniem inicjatorów jest otwarcie takich klubów 
nie tylko na Kampusie B. Zachęcają do współpracy nad roz-
budową inicjatywy o Kampus A i inne budynki UZ.

Uczelnia jest naszym wspólnym domem i każde miejsce 
jest dla nas tak samo ważne! Jeśli widzicie Państwo po-
trzebę powstania kolejnych takich miejsc, to zapraszamy 
do współpracy - mówi Katarzyna Grabarek studentka I roku 
studiów II st. kierunku pedagogika.

Katarzyna Grabarek
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Pani mgr Katarzynie Januszek 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu odejścia MAMY
składa

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Pedagogiki  
Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Panu dr. Krzysztofowi Zajdlowi
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu odejścia TATY 
składa

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Pedagogiki  
Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Pani Dorocie Kubiak 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu odejścia MAMY 
składa

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Pedagogiki  
Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

KONGRES STOWARZYSZENIA 
AZJATYCKICH SĄDÓW 
KONSTYTUCYJNYCH 

I INSTYTUCJI 
RÓWNOWAŻNYCH

27 sierpnia 2020 r. odbył się IV Kongres Stowarzyszenia 
Azjatyckich Sądów Konstytucyjnych i Instytucji Równoważ-
nych. Tematem Kongresu były rządy prawa, wartość osoby 
ludzkiej oraz skuteczność państwa jako wartości konsty-
tucyjne w XXI wieku. Celem tego przedsięwzięcia - jak to 
określili sami organizatorzy - było poczynienie wysiłków 
w celu wzmocnienia wartości demokratycznych, prawo-
rządności oraz ochrony praw człowieka w Azji i poza nią. 

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych WPiA Uniwersytetu 
Zielonogórskiego prof. Andrzej Bisztyga przedstawił refe-
rat o wymiarze teoretyczno-porównawczym, a dotyczący 
zasad naczelnych konstytucji. Wystąpienie obejmowało 
zarówno rekonstrukcję samego zakresu pojęciowego tych-
że zasad oraz ich katalogów, jak i szerokie analizy doty-
czące częstego ich wykorzystania jako wzorca badania 
konstytucyjności przepisów ustawowych. Prof. A. Bisztyga 
zaprezentował swoje rozważania w tej części Kongresu, 
w której głos zabierali zagraniczni eksperci i przedstawi-
ciele organizacji międzynarodowych. Wymienić tu można 
między innymi: Zholymbeta Baisheva - Przewodniczącego 

Sądu Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Gianniego Buqu-
icchio - Przewodniczącego Komisji Weneckiej Rady Euro-
py, Schnutza Durra - Sekretarza Generalnego Światowej 
Konferencji Sprawiedliwości Konstytucyjnej, Gyorgi Szabo 
- Szefa Biura Programowego Organizacji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie w Nur-Sultan. Wśród znamienitych 
referentów znaleźli się także: Joerg Pudelka - Dyrektor 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), Frauke Bachler - Dyrektor Niemieckiej  Generalny 
Fundacji Międzynarodowej Współpracy Prawnej (IRZ) i Lars 
Brocker - Prezes Trybunału Konstytucyjnego i Najwyższego 
Sądu Administracyjnego Nadrenii-Palatynatu. Kongres, zor-
ganizowany w Nur-Sultan przez Radę Konstytucyjną, miał 
uroczystą oprawę. Obrady otwierały przemówienia Prezy-
denta Republiki Kazachstanu Kassym-Jomarta Tokajewa 
oraz przedstawiciela Pierwszego Prezydenta RK Elbasy Ma-
khmuda Kassymbekova. Moderatorem był prof. Kairat Mami 
- przewodniczący Rady Konstytucyjnej. Kongres zgromadził 
liczne grono prelegentów i uczestników, w tym sędziów 
Rady Konstytucyjnej, Sądu Najwyższego, przedstawicie-
li nauk prawnych i obu izb Sejmu Republiki Kazachstanu. 
Obecni byli przedstawiciele organizacji międzynarodo-
wych, eksperci zagraniczni, przewodniczący i sędziowie 
sądów konstytucyjnych oraz sądów najwyższych z takich 
państw jak: Azerbejdżan, Afganistan, Indonezja, Korea, 
Republika Kirgiska, Malezja, Mongolia, Myanma, Tadży-
kistan, Indie, Malediwy, Pakistan, Tajlandia, Uzbekistan, 
Federacja Rosyjska i Turcja. Ze względu na okoliczności 
wywołane koronawirusem konferencja odbyła się on-line.

Joanna Markiewicz-Stanny


