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wydział matematyki, informatyki  
i ekonometrii

wydział naUk BioLoGiCznyCH

Wizyta naukowa na Wydziale Matematyki,  
Informatyki I Ekonometrii Uz

W dniach od 14 do 22 września 2018 r. na Wydziale Mate-
matyki, Informatyki i Ekonometrii UZ przebywała profesor 
Rita Esther Zuazua Vega z Katedry Matematyki Wydziału 
Nauk Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksy-
ku (Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional Autónoma de México UNAM). UNAM 

jest najstarszym uniwersytetem na kontynencie północno-
amerykańskim i największym uniwersytetem w Ameryce 
Łacińskiej. Wizyta ta odbyła się na zaproszenie dr Marty 
Borowieckiej-Olszewskiej.

Głównym celem wizyty było kontynuowanie współpracy 
naukowej z pracownikami Zakładu Matematyki Dyskretnej 
i Informatyki Teoretycznej WMIE. Współpraca ta dotyczy 
zagadnień z dziedziny kolorowań grafów i diagrafów. Ko-
lejnymi były: przygotowanie artykułu, a także omówienie 
przyszłych wspólnych projektów badawczych. W trakcie 
pobytu prof. Rita Esther Zuazua Vega wygłosiła na semi-
narium wydziałowym  referat pt. Relations between edge 
removing and edge subdivision concerning domination 
number of a graph (19 września 2018 r.)

Marta Borowiecka-Olszewska

17 września 2018 r. na Wydziale Nauk Biologicznych Uni-
wersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami szkół ponadgimnazjalnych objętych przez Wy-
dział patronatem akademickim. W spotkaniu udział wzięli:
‒	 Gabriela Fiedler - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących i Ekonomicznych w Lubsku,

‒	 Dorota Grzeszczak - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Szprotawie,

‒	 Halina Bogatek i Renata Franczak - dyrektor i nauczyciel 
biologii Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie,

‒	 Joanna Andrzejewska - koordynator ds. współpracy z UZ 
w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze,

‒	 Karolina Pacholak - nauczyciel biologii w Liceum Ogól-
nokształcącym im. K. Baczyńskiego w Nowej Soli,

‒	 Annetta Rosomacka - przedstawicielka dyrektora Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pilec-
kiego w Sulechowie,

‒	 prof. dr hab. Beata Gabryś - dziekan Wydziału Nauk Bio-

logicznych UZ oraz dr Elżbieta Roland - 
prodziekan ds. dydaktyki.

Celem współpracy Wydziału ze szkołami 
jest wspieranie szkół w kształceniu młodzie-
ży w zakresie nauk przyrodniczych, budze-
nie zainteresowania przyrodą i sposobami 
jej poznawania. Spotkania młodzieży z ka-
drą naukowo-dydaktyczną Wydziału i nowo-
czesnym sprzętem badawczym umożliwią 
uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności 
prawidłowego prowadzenia eksperymentów 
naukowych, będą też sprzyjały wykształ-
ceniu postawy badawczej. Dadzą uczniom 
podstawy do podjęcia kształcenia w zakre-
sie przedmiotów przyrodniczych w dalszych 
etapach edukacji.

Elżbieta Roland

ZjaZd Katedr Prawa Finansowego w MierZęcinie 

W dniach 22-24 października 2018 r. odbył się zorga-
nizowany przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Fi-

wydział prawa i adminiStraCJi

nansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Zielonogórskiego oraz Fundację Paradyż Zjazd Katedr 
Prawa Finansowego. Obowiązki kierownika naukowego 
Ogólnopolskiej Konferencji Zjazd Katedr Prawa Finanso-
wego objął dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ. W skład ko-
mitetu organizacyjnego weszli wszyscy pracownicy Kate-
dry Prawa Administracyjnego i Finansowego WPiA: ks. dr 
hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ, dr Rafał Bucholski, 
dr Marta Górka, dr Ewaryst Kowalczyk, dr Przemysław 

Uczestnicy spotkania: prof. dr hab. beata Gabryś, dr elżbieta 
roland, renata franczak, Joanna andrzeJewska, dorota 
Grzeszczak, Gabriela fiedler, karolina pacholak, halina 

boGatek, annetta rosomacka, fot. z wydziałU
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ProFesor andrZej BisZtYga wYrÓŻnionY 
tYtUŁeM Honorowego ProFesora 
eUraZjatYcKiej aKadeMii Prawa w aŁMacie 

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. 
Andrzej Bisztyga uhonorowany został tytułem Honorowe-
go Profesora Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva 
w kazachstańskiej Ałmacie. Tytuł ten został profesorowi 

Sztejna, dr Wiktor Trybka, dr Ewa Żołnierczyk, oraz mgr 
Andrzej Tatara. Konferencja została zrealizowana przy 
wsparciu finansowym: rektora Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Hanny Paluszkie-
wicz, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Lubuskiego, Urzędu Miasta 
Zielona Góra.

Zjazd Katedr Prawa Finansowego otworzył prof. An-
drzej Gorgol, który powitał gości i życzył im owocnych 
obrad. Otwarciu konferencji towarzyszyły wystąpienia 
dziekana WPiA UZ - prof. Hanny Paluszkiewicz, prezesa 
SKO w Gorzowie Wielkopolskim - dr. Przemysława Kle-

dzika, prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zie-
lonej Górze - Ryszarda Zajączkowskiego, prof. dr. hab. 
Adama Mariańskiego i prof. dr hab. Jadwigę Glumińską-
-Pawlic. Tematem przewodnim Konferencji były Teore-
tyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Proble-
my, koncepcje, wyzwania i rozwiązania. Obrady obywały 
się w salach konferencyjnych Pałacyku Mierzęcin. Celem 
Zjazdu była próba zdiagnozowania teoretycznych i prak-
tycznych aspektów stanowienia oraz stosowania prawa 
finansowego. Zgodnie z założeniami organizatorów ob-
rady stworzyły płaszczyznę do prowadzenia dyskursu 
naukowego i przyczyniły się do ustalenia doktrynalnych 
problemów oraz praktycznych barier w prawidłowym 
kształtowaniu treści prawa finansowego, a także jego 
funkcjonowania. Uwagę zwrócono również na nie mniej 
istotne wyzwania, jakie dla przedstawicieli doktryny 
tworzą dynamiczne zamiany stosunków gospodarczych, 
społecznych i politycznych, które wymuszają potrzebę 
opracowania nowych koncepcji prawnofinansowych oraz 
poszukiwania właściwych rozwiązań problemowych za-
gadnień. Prelegenci wygłaszali przygotowane referaty 
w czterech blokach tematycznych: stanowienie i sto-
sowanie prawa finansowego, teoretyczne i praktyczne 
aspekty prawa daninowego, teoretyczne i praktyczne 
aspekty prawa budżetowego, teoretyczne i praktyczne 
aspekty prawnofinansowej regulacji rynków finanso-
wych. 

Tradycyjnie Zjazd Katedr stanowił możliwość spotka-
nia przedstawicieli nauki z różnych ośrodków. Zacieśnia-
niu więzów współpracy służyły nie tylko przerwy kawowe 
i toczące się w kuluarach rozmowy, ale w szczególności 
uroczysta kolacja zorganizowana w Mierzęcinie. Refera-
ty wygłoszone na Zjeździe Katedr zostaną opublikowane 
w wydawnictwie C.H.Beck w 2019 r. 

Zarówno uczestnicy Konferencji, jak i jej organizato-
rzy podkreślali w licznych wystąpieniach, że podjęta po 
dłuższej przerwie przez Katedrę Prawa Administracyjnego 
i Finansowego UZ cenna inicjatywa stwarza impuls do or-
ganizowania cyklicznych spotkań środowiska naukowców 
zainteresowanych problematyką prawnofinansową w odno-
wionej formule Zjazdu Katedr.

Wiktor Trybka
adiunkt w Katerze Prawa Administracyjnego

i Finansowego WPiA

1

2

3

1___dziekan wpia prof. dr hab. hanna palUszkiewicz oraz kierownik katedry 
prawa administracyJneGo i finansoweGo dr hab. andrzeJ GorGol prof. Uz 
Uroczyście otwieraJą konferencJę.

3___dr hab. tadeUsz stanisławski, prof. Uz w trakcie przerwy pomiędzy panelami.

fot. z wydziałU
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przyznany uchwałą Rady Naukowej Eurazjatyckiej Aka-
demii Prawa im. Kunayeva w Ałmacie z dnia 27 września 
2018 roku. Opisywane wyróżnienie jest odzwierciedleniem 
uznania dla dokonań prof. Bisztygi w obszarze prawnopo-
równawczych badań nad historią państwa oraz nad pra-
wem konstytucyjnym Polski i Kazachstanu. W ten sposób 
wysoko oceniono także zasługi wyróżnionego w rozwijaniu 
naukowej współpracy między polskimi a kazachstańskimi, 
prawniczymi ośrodkami akademickimi oraz upowszechnia-
nia wiedzy o prawie europejskim. Laudację wygłosił Rektor 
Eurazjatyckiej Akademii Prawa, Akademik Wyższej Szkoły 
Republiki Kazachstanu prof. Omrali Shakarapuly Zhalairi, 
który podobnie jak prof. Andrzej Bisztyga, jest specjalistą 

z zakresu prawa konstytucyjnego. Uroczystość odbyła się 
na posiedzeniu poszerzonego składu Rady Naukowej Akade-
mii. Nadanie naukowej godności Honorowego Profesora zo-
stało potwierdzone uroczystym dyplomem oraz obdarowa-
niem narodowym strojem kazachskim. Na uwagę zasługuje 
fakt, że Eurazjatycka Akademia Prawa im. Kunayeva jest 
uczelnią, w której badania naukowe są ukierunkowane na 
pogłębienie znajomości europejskich rozwiązań prawnych. 
W związku z tym jest to ośrodek utrzymujący kontakty 
z szeregiem europejskich uniwersytetów. Akademia spe-
cjalizuje się w kształceniu kadr wymiaru sprawiedliwości, 
administracyjnych i dyplomatycznych Kazachstanu, a jej 
absolwenci często pełnią wysokie funkcje w tych właśnie 
obszarach aktywności państwa.

Podczas wizyty w Akademii prof. Andrzej Bisztyga wygło-
sił wykłady dla studentów, które objęły dwa bloki tema-
tyczne: 1. Wpływ prawa europejskiego na konstytucyjny 
porządek Rzeczypospolitej Polskiej oraz 2. Teoretyczne 
i doktrynalne podstawy samorządu terytorialnego w Euro-
pie. Przedmiot wykładów wzbudził żywe zainteresowanie 
i był przedmiotem dyskusji z udziałem słuchaczy - studen-
tów prawa. W związku z toczącą się w Kazachstanie, za-
równo doktrynalną jak i społeczną, dyskusją nad ustano-
wieniem samorządu terytorialnego, fragmenty wystąpień 
prof. Andrzeja Bisztygi będą publikowane w ałmatyńskiej 
prasie. Profesor udzielił także kilku wywiadów telewizyj-
nych na ten temat, a także planowanej współpracy między 
Uniwersytetem Zielonogórskim a Eurazjatycką Akademią 
Prawa. Prof. Andrzej Bisztyga odbył szereg spotkań z aka-
demickimi gremiami uczelni, w tym został gościnnie przy-
jęty w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Akademii, którą 
kieruje prof. Kabdulsamich Koszekowicz. Z historią, osią-
gnięciami i planami uczelni zapoznała profesora prorektor 

fot. od leweJ: 
Uroczystość nadania prof. andrzeJowi bisztydze tytUłU honoroweGo profesora 
eUrazJatyckieJ akademii prawa im. kUnayeva w ałmacie, 27.09.2018 r.

do spraw współpracy zagranicznej Akademii prof. Gulnar 
Alibayeva. Rektor Akademii prof. Omirali Zhalairi przed-
stawił prof. A. Bisztydze propozycje i warianty rozwoju 
współpracy z Eurazjatycką Akademią Prawa, co być może 
zaowocuje dalszą jej intensyfikacją. Rozmowom towarzy-
szyła atmosfera życzliwości i chęci rozwoju współpracy. 
Wizycie i nawiązaniu naukowego kontaktu między obiema 
uczelniami patronuje JE Ambasador Republiki Kazachstanu 
w Polsce - Margulan Baimukhan, który przywiązuje dużą 
wagę do zacieśniania stosunków między naukowymi ośrod-
kami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Kazachstanu. 
Jak się wydaje perspektywa dalszego rozwoju współpra-
cy z tą właśnie uczelnią przedstawia się jako interesująca 

także z tego powodu, że Republika Kazachstanu jest lide-
rem środkowoazjatyckiego regionu nie tylko pod względem 
rozwoju edukacji i nauki, ale także ekonomii.

Joanna Markiewicz-Stanny

z wizytą w katedrze prawa konstytUcyJneGo eUrazJatyckieJ akademii prawa im. kU-
nayeva w ałmacie. od leweJ siedzą: kierownik katedry prawa konstytUcyJneGo eap 
prof. kabdylsamich koszekowicz, kierownik katedry, 27.09.2018 r.

fot. z wydziałU

wiZYta KonstYtUcjonaListY
w Vii Lo w ZieLonej gÓrZe

W ostatnich miesiącach Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Zielonogórskiego wszedł w porozumienia 
z kilkoma szkołami średnimi Województwa Lubuskiego. 
W efekcie tych porozumień w szkołach powstały klasy pa-
tronackie WPiA UZ. Praktyczną współpracę Wydziału ze 
szkołami średnimi regionu, w formie wykładu zainicjował 
kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UZ, prof. 
Andrzej Bisztyga, który odpowiedział na zaproszenie wy-
stosowane przez dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jarosława Dąbrowskiego w Zielonej Górze, dr Beatę 
Joksz-Skibińską. Spotkanie oraz wykład z ramienia szkoły 
koordynowała desygnowana przez dyrekcję historyk, mgr 
Aleksandra Kuczer, nauczyciel VII LO. 

Prof. Andrzej Bisztyga 25 października 2018 r. przedstawił 
uczniom klasy patronackiej wykład poświęcony Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. jej cechom szczególnym, 
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jej miejscu w polskim porządku prawnym, dokonał anali-
zy porównawczej, jak również podniósł bieżącą kwestię 
relacji między prawem krajowym a prawem europejskim. 
Szczególny akcent prof. A. Bisztyga położył na przegląd do-
konań polskiego konstytucjonalizmu w perspektywie histo-
rycznej, zwracając uwagę na nasycenie historii polskiego 
prawa ustrojowego treściami demokratycznymi. Zdaniem 
prof. A. Bisztygi takie spotkania kadry naukowej Wydziału 
z uczniami szkół średnich bardzo dobrze służą wzajemne-
mu poznaniu się i wpisują się w misję Wydziału i Uniwer-
sytetu, potwierdzając ich otwartość na kontakty z lokalną 
społecznością. Według profesora 100. rocznica odzyskania 
niepodległości stwarza doskonałą okazję dla intensyfikacji 
tego rodzaju współpracy.

Joanna Markiewicz-Stanny

 
Panu dr. Sebastianowi Kowalskiemu

wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy  
z powodu śmierci Mamy

s k ł a d a j ą

koleżanki i koledzy z Katedry Prawa Karnego  
i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji

wydział zamieJSCowy w SULeCHowie

Konferencja Miejsca i postaci walk o niepodległość 
w 1918 r. jako dziedzictwo kulturowe regionu Środ-
kowego Nadodrza

19 października 2018 r. na Wydziale Zamiejscowym 
w Sulechowie miała miejsce konferencja Miejsca i po-
staci walk o niepodległość w 1918 roku jako dziedzictwo 
kulturowe regionu Środkowego Nadodrza, upamiętnia-

 
Pani mgr Ewie Majcherek

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

s k ł a d a j ą

składają Rada Wydziału, Dziekan i pracownicy
Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie  

Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prezydenta Rady Fundacji Trzy Trąby, który omówił Berliń-
ską odyseję Radziwiłłów Od pałacu na Wilhelmstrasse do 
śmierci za Polskę, po czym odpowiadał na pytania zgroma-
dzonych gości dotyczące historii rodziny Radziwiłłów.

Iga Kruk

jąca Stanisława Wilhelma Radziwiłła, mieszkańca Kleni-
cy, absolwenta Królewskiego Pedagogium w Sulechowie, 
adiutanta Marszałka Piłsudskiego. Konferencja odbyła się 
pod patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, Starosty Po-
wiatu Zielonogórskiego Dariusza Wróblewskiego i Lubu-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr Barba-
ry Bielinis–Kopeć. Po powitaniu zgromadzonych gości dr 
Aneta Kamińska - prezes Fundacji Pałac Bojadła mówiła 

na temat Dziedzictwo kulturowe, a potencjał turystyczny 
regionu, na przykładzie szlaku kulturowego „Pałace i Par-
ki Środkowego Nadodrza”. Bartosz Skaldawski, Dyrektor 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa przedstawił założenia, 
cele i możliwości planowania lokalnego dziedzictwa kul-
turowego na przykładzie Europejskich Dni Dziedzictwa 
2018.

Po krótkiej przerwie, dr hab. Leszek Kania, prof. UZ, 
omówił walki o Kargową i Kopanicę w Powstaniu Wielko-
polskim w 1919 r. Przewodniczący Rady Fundacji Pałac 
Bojadła, dr Grzegorz Bosy, przybliżył uczestnikom konfe-
rencji postać Stanisława Wilhelma Radziwiłła. Ostatnim 
punktem konferencji było wystąpienie Macieja Radziwiłła, 
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