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wydział pedagogiki, psychologii i socjologii
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z budową anatomiczną, a także fizjologią ryb. Po skoń-
czonej sekcji, w celu jak najlepszego wykorzystania ma-
teriału biologicznego, studenci nauczyli się prawidłowego 
wykrawania filetów rybnych, które później mogli skonsu-

mować. Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami 
studentów z zagranicy, zajęcia przeprowadzono w języku 
angielskim.

Paulina Bylica
Patrycja Nakonieczna

Konferencja nt. Nauczyciel. Czas. Przestrzeń. Szkoła.  
(Podnoszenie efektywności procesu edukacji)

Konferencja została zorganizowana 28 listopada 
2019 r. w hotelu „Aura” przez Instytut Pedagogiki w ra-
mach projektu unijnego Szkoła ćwiczeń w SP 18. Było to 
pierwsze spotkanie z planowanych czterech. Głównymi 
organizatorami byli: dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, 
prof. UZ; dr hab. Małgorzata Kabat, prof. UAM; dr hab. 
Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ; dr hab. Mirosław Ko-
walski, prof. UZ oraz dr Anita Famuła-Jurczak.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele świata na-
uki z kilku ośrodków akademickich (Krakowa, Poznania, 
Gorzowa Wlkp., Torunia, Skierniewic, Katowic, Wałcza, 
Zielonej Góry) oraz doktoranci, nauczyciele i dyrektorzy 
szkół podstawowych. Podjęto dyskusję na temat możliwo-
ści usprawniania procesu kształcenia w różnych obszarach. 
Konferencja sprzyjała integracji reprezentantów środowisk 
akademickich z różnych rejonów kraju z praktykami oraz 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli, przede 
wszystkim ich kompetencji kreatywnych umożliwiających 
przygotowywanie innowacji dydaktycznych w placówkach 
oświatowych.

Zostało wygłoszonych kilkanaście referatów, które doty-
czyły postaw twórczych nauczycieli (prof. dr hab. Beata Przy-
borowska, UMK), kształtowania wyobraźni uczniów (prof. dr 
hab. Stanisław Dylak z UAM), przemian ICT (dr hab. Eunika 
Baron-Polańczyk, prof. UZ), oczekiwanych przez podmioty 
edukacji działań szkolnych wychowawców (dr hab. Małgo-
rzata Kabat, prof. UAM) oraz wprowadzania pozytywnych 
zmian w zakresie nauczania matematyki, języków obcych, 
informatyki, edukacji artystycznej. Pojawiły się ważne głosy 
dotyczące problemu edukacji włączającej. Wystąpienia pre-
legentów były przeplatane dyskusją. Uczestnicy spotkania 

wiele uwagi poświęcili nauczycielom i ich przygotowaniu do 
pełnienia różnych ról społecznych.

Urszula Karwalajtys

wydział pRawa i adMiNisTRacji

Dr Olaf Włodkowski Rzecznikiem dyscyplinarnym  
dla nauczycieli akademickich UZ

Z przyjemnością informujemy, iż Rektor Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, 
powołał dr. Olafa Włodkowskiego, adiunkta w Katedrze 
Prawa Karnego i Postępowania Karnego, na Rzecznika 

dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego. Dr Olaf Włodkowski dołączył tym 
samym do grupy pracowników Katedry pełniących już 
funkcje związane z postępowaniami dyscyplinarnymi pro-
wadzonymi na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce.

Kierownik KPKiPK prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz – 
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji od 2017 r. pełni 
funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej przy 
Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego orzekającej jako 
organ odwoławczy od orzeczeń w sprawach dyscyplinar-
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nych nauczycieli akademickich (wcześniej: w I instancji 
w sprawach rektorów i prorektorów, przewodniczących 
uczelnianych komisji dyscyplinarnych oraz przewodni-
czących i członków komisji dyscyplinarnej Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego). Komisja ta rozpatruje także za-
żalenia wniesione na postanowienia wydane przez Rzecz-
ników Dyscyplinarnych w prowadzonych przez nich postę-
powaniach wyjaśniających.

Dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ w kadencji 2017-
2020 pełni funkcję Członka Komisji Dyscyplinarnej do 
spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

Dr Agnieszka Kania jest członkiem Uczelnianej Komisji 
dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, pełniąc od 2019 r. funkcję przewodniczej tej Ko-
misji.

Joanna Markiewicz-Stanny

Wykłady gościnne prof. Ivana Pankevycha

Dobrą tradycją Katedry Prawa Konstytucyjnego, Eu-
ropejskiego i Międzynarodowego Publicznego Wydziału 
Prawa i Administracji UZ jest wieloletnia współpraca na-
ukowo-dydaktyczna z zagranicznymi ośrodkami uniwersy-
teckimi, zapraszającymi naszych nauczycieli akademickich 
jako profesorów wizytujących. Między innymi już drugi raz 
z rzędu na zaproszenie JM Rektora Ukraińskiego Wolnego 
Uniwersytetu w Monachium M. Pryszlak szereg wykładów 
gościnnych dotyczących prawa wyborczego i systemów wy-
borczych krajów członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy 
prowadził doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UZ 
I. Pankevych. W wykładach, które odbyły się od 28 paź-

Konwencja ASEEES w San Francisco

W dniach 23–26 listopada 2019 r. dr hab. Bohdan Halczak, 
prof. UZ wziął udział w konwencji Association for Slavic, 
East European & Eurasian Studies (ASEEES) w San Francisco 
(USA). ASEEES zrzesza organizacje naukowe, zajmujące się 
problematyką Europy Środkowo–Wschodniej. W konwen-
cji wzięło udział ponad trzy tysiące uczestników z całego 
świata. W realiach amerykańskich była to więc mała kon-
ferencja, prawie kameralna. W tygodniu poprzedzającym 
konwencję ASEEES odbyła się w San Francisco konferencja 
biznesowa na temat Jak zostać miliarderem? Udział w niej 
wzięło blisko 170 tysięcy uczestników i w związku z tym 
życie mieszkańców San Francisco zostało poważnie utrud-
nione. Na potrzeby konferencji wynajęto wszystkie możli-
we sale konferencyjne w mieście i zarezerwowano miejsca 
w hotelach w promieniu 200 kilometrów. Przemieszczające 
się z jednego krańca miasta na drugi tysiące uczestników 
obrad paraliżowały ruch uliczny oraz transport miejski. 
Kiedy konferencja Jak zostać miliarderem? zakończyła się, 
mieszkańcy San Francisco odetchnęli z ulgą.

Obrady konwencji ASEEES w San Francisco toczyły się 
w 795 sekcjach tematycznych. Zakres tematów podjętych 
w trakcie konwencji był bardzo szeroki. Obejmował za-
gadnienia z różnych dziedzin nauki. Prof. Bohdan Halczak 
był członkiem sekcji poświęconej akcji misyjnej rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej w XIX i XX wieku. Dużą popularno-
ścią uczestników konwencji cieszyły się sekcje tematycz-
ne, poświęcone przemianom roli płci w Europie Środkowo–
Wschodniej w XX i XXI w. Wśród referentów zabierających 
głos na ten temat przeważała opinia, że w naszej części 
kontynentu europejskiego nastąpiła w tym okresie radykal-
na, rzadko spotykana w dziejach ludzkości zmiana pozycji 
społecznej kobiet. Pierwsza faza zmian miała miejsce po  
II wojnie światowej, a druga faza po upadku dyktatur ko-

dziernika do 15 listopada 2019 r., uczestniczyli studenci 
kierunków prawo oraz stosunki międzynarodowe na Wy-
dziale Nauk Państwowych i Ekonomicznych wymienionego 
Uniwersytetu.

Profesor Pankevych także spotkał się z Panią Rektor, po-
dziękował jej za zaproszenie jako profesora wizytującego 
oraz pogratulował ponownego wyboru na kolejną kadencję 
rektora UWU. Pan Profesor miał również możliwość zapo-
znania się z opublikowanymi w Przeglądzie Ukraińskiego 
Wolnego Uniwersytetu w Monachium artykułami nauko-
wymi, a także korzystania z licznych zbiorów i archiwów 
uniwersyteckich.

Joanna Markiewicz-Stanny
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munistycznych w latach dziewięćdziesiątych XX w. Zda-
niem referentów do czasów II wojny światowej w Europie 
Środkowo–Wschodniej dominował typ kobiety niepracu-
jącej, której aktywność życiowa była skoncentrowana na 
rodzinie. Życie społeczne było zdominowane przez męż-
czyzn, których separowano jednak od życia rodzinnego. 
Role społeczne kobiet i mężczyzn były więc dokładnie 
określone. Współcześnie, zdaniem referentów w Europie 
Środkowo-Wschodniej dominuje typ kobiety niezależnej 
materialnie, której aktywność życiowa koncentruje się 
głównie wokół osobistej samorealizacji. Rodzina ma dla 
niej często znaczenie równorzędne w stosunku do karie-

ry zawodowej lub nawet drugorzędne. Z kolei w życiu ro-
dzinnym znacznie wzrosła rola mężczyzn. Niemal wszyscy 
referenci podkreślali, że przemiany społecznej roli kobiet 
i mężczyzn dokonały się w Europie Środkowo–Wschodniej 
na tyle szybko, iż świadomość społeczna nie „nadążyła” za 
nimi. Duża część społeczeństw naszej części kontynentu 
europejskiego nie chce przyjąć zachodzących zmian spo-
łecznych do świadomości.

Dużą popularnością uczestników konwencji cieszyły się 
również sekcje, w trakcie których omawiano sytuację osób 
orientacji homoseksualnej w Europie Środkowo–Wschod-
niej. Referenci byli zgodni, iż dyktatury komunistyczne 
były ustosunkowane niechętnie lub nawet wrogo do ho-
moseksualistów. Systemy te starały się wymusić na swych 
społeczeństwach wysoką prokreację. Mało wydajna go-
spodarka potrzebowała pracowników, a armia żołnierzy. 
Każda grupa społeczna, która odcinała się od prokreacji 
była więc uważana za wrogą i zwalczana. W niektórych 

krajach komunistycznych samo utrzymywanie kontaktów 
homoseksualnych było karalne. W innych krajach starano 
się spychać osoby orientacji homoseksualnej na margines 
społeczny i deprecjonować poprzez nagonkę propagando-
wą. Zdaniem referentów, spowodowało to upowszechnie-
nie się „podwójnego życia” wśród homoseksualistów. Po-
wszechnym zjawiskiem było ukrywanie własnej orientacji, 
a nawet zakładanie „heteroseksualnych” rodzin, co nie 
przeszkadzało jednoczesnemu utrzymywaniu kontaktów 
homoseksualnych. Po upadku dyktatur komunistycznych 
w latach dziewięćdziesiątych w państwach Europy Środ-
kowo–Wschodniej nastąpiło ujawnianie się osób orientacji 

homoseksualnej i dążenie do społecznej emancypacji. Wy-
wołało to ogromny szok w społeczeństwach, które dotych-
czas nie zdawały sobie niekiedy sprawy z istnienia takiej 
orientacji lub były przekonane o zupełnie marginalnym 
charakterze tego zjawiska. Naturalne skądinąd dążenie 
osób orientacji homoseksualnej do emancypacji społecz-
nej jest odbierane przez dużą część społeczeństwa jako 
swoisty atak na własne wartości.

Zdaniem referentów „nienadążanie” świadomości spo-
łecznej za dokonującymi się szybko przemianami w za-
kresie pozycji społecznej kobiet oraz osób orientacji ho-
moseksualnej, czy szerzej LGBT, stanowi aktualnie jeden 
z głównych problemów społecznych państw Europy Środ-
kowo–Wschodniej. Zjawisko to występuje we wszystkich 
państwach regionu chociaż z różnym natężeniem. Zdaniem 
niektórych referentów jest to nawet problem poważniejszy 
niż kwestie natury gospodarczej, bowiem w tej dziedzinie 
nastąpił w Europie Środkowo–Wschodniej dosyć dynamicz-
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Ogólnopolskie Seminarium Naukowe

4 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji 
odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Praktycz-
ne i teoretyczne problemy procesowego prawa karnego 
skarbowego z perspektywy XX lat obowiązywania Kodeksu 
karnego skarbowego, zorganizowane przez Katedrę Prawa 
Karnego i Postępowania Karnego Instytutu Nauk Prawnych 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Tegoroczne Seminarium jest już drugim wydarzeniem 
naukowym poświęconym problematyce prawa karnego 
skarbowego, jakie zorganizowała Katedra w ostatnim cza-
sie. Pierwszym przedsięwzięciem dotyczącym tych właśnie 
zagadnień była Ogólnopolska Konferencja Naukowa zaty-
tułowana Problematyka obrotu nierzetelnymi fakturami 
w świetle prawa karnego materialnego i procesowego, 
która odbyła się 19 kwietnia 2018 r. Na podkreślenie zasłu-
guje, że właściwa interpretacja oraz stosowanie przepisów 
prawa karnego skarbowego nastręczają wielu trudności 
w praktyce, stąd też w zeszłorocznej konferencji wzięło 
udział w roli słuchaczy kilkudziesięciu adwokatów i innych 
przedstawicieli praktyki prawniczej. Wysoki poziom eks-
percki zaproszonych referentów zaowocował tym, iż pi-
semne wersje wygłoszonych referatów oraz opracowania 
gości przyjęły postać monografii publikowanej w renomo-
wanym wydawnictwie prawniczym (Problematyka obrotu 
fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnie-
nia prawa karnego materialnego i procesowego pod red. 
S. Kowalski, H. Paluszkiewicz, O. Włodkowski, C.H.BECK, 
Warszawa 2019).

Okazją dla organizacji tegorocznego Seminarium był 
upływ 20 lat obowiązywania Kodeksu karnego skarbowego, 
co szczególnie inspiruje do prób oceny przyjętego przez 
ustawodawcę modelu postępowania w sprawach o prze-
stępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz potrzeb 
jego reformy. Podobnie jak w przypadku konferencji tak 
i tym razem pomysłodawcy tej naukowej debaty zadba-
li, aby wzięli w niej udział specjaliści, których zaintere-
sowania badawcze koncentrują się na tym obszarze. Za-
mierzeniem organizatorów było bowiem zebranie takich 
wystąpień, które miałyby charakter problemowy, oferując 
słuchaczom pewną wizję całych konstrukcji normatyw-
nych, zdecydowanie wykraczając poza omówienie warstwy 
tekstualnej obowiązujących przepisów.

Zaproszenie do udziału w Seminarium w charakterze 
prelegentów przyjęli znakomici znawcy tematyki prawa 
karnego skarbowego. W programie seminarium znalazły się 
następujące referaty:
 prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Uniwersytet Zielono-

górski - Kodeks karny skarbowy – czy spełnił oczekiwania?
 prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski - Procedura skarbo-

wa a powszechna: podporządkowanie czy dialog?
 prof. UŚ dr hab. Jarosław Zagrodnik - Rozbrat z subsy-

diarnością prawa karnego skarbowego. Uwagi na tle pro-
jektowanych zmian Kodeksu karnego skarbowego

 dr Tomasz Razowski - Konstrukcja odpowiedzialności po-
siłkowej z perspektywy dwudziestolecia obowiązywania 
Kodeksu karnego skarbowego oraz potrzeb współczesno-
ści

 dr Olaf Włodkowski - Szczególni uczestnicy postępowa-
nia w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia 
skarbowe a cele, zasady i funkcje procesowego prawa 
karnego skarbowego

ny rozwój po upadku komunistycznych dyktatur i material-
ny poziom życia społeczeństw tych krajów znacznie wzrósł. 
Przemiany świadomości społecznej utrudnia fakt, iż część 
sił politycznych w Europie Środkowo–Wschodniej wykorzy-
stuje społeczne stereotypy dotyczące kobiet i osób orien-
tacji homoseksualnej w propagandzie politycznej. Mobili-
zują one swój elektorat pod hasłem obrony społeczeństwa, 
którego w rzeczywistości już nie ma.

Honorowym gościem uczestników konwencji ASEEES był 
Prezydent RP Lech Wałęsa, który wygłosił wykład poświęco-
ny przemianom w Europie Środkowo–Wschodniej w latach 
dziewięćdziesiątych XX w. Tłumaczył, iż politycy Zachodu 
nie byli w tym okresie zainteresowani rozpadem imperium 
radzieckiego. Starali się pomóc ostatniemu przywódcy 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) Mi-
chaiłowi Gorbaczowowi w ocaleniu „bloku komunistycz-
nego”. Przywódcy Zachodu obawiali się, że imperium ra-
dzieckie, w „przedśmiertelnych drgawkach” może sięgnąć 
po broń atomową, a w Europie Środkowo–Wschodniej za-
panuje anarchia. Szczególnie obawiali się – zdaniem Lecha 
Wałęsy - rozpadu ZSRR politycy zachodnioniemieccy. Zda-
wali sobie sprawę, że w przypadku wybuchu wojny ich kraj 
znajdzie się niejako na „linii frontu”. Przerażała ich także 
perspektywa zjednoczenia obu państw niemieckich. Uwa-
żali, że Republika Federalna Niemiec (RFN) będzie musiała 
niejako wziąć na swe utrzymanie biedną Niemiecką Repu-
blikę Demokratyczną, co doprowadzi zachodnioniemiecką 
gospodarkę do głębokiego kryzysu. Imperium radzieckiego 
nic już jednak ocalić nie mogło. Wystąpienie Lecha Wałęsy 
wywołało ożywioną dyskusję.

Uczestnicy konwencji ASEEES mieli możliwość zwiedzenia 
San Francisco. Szczególne wrażenie wywarł na zwiedzają-
cych słynny most wiszący nad cieśniną Golden Gate, będący 
jednym z symboli USA. Wzniesiona w 1937 r., w stylu art 
déco potężna konstrukcja przetrwała wiele trzęsień ziemi, 
a także huraganowe wiatry nadciągające znad Pacyfiku. 
Symbolem miasta jest również Alcatraz – niewielka skalista 
wysepka pośrodku Zatoki San Francisco z gmachem nieczyn-
nego obecnie więzienia, w którym odbywali niegdyś wyroki 
najniebezpieczniejsi przestępcy w USA. Turystom zwiedza-
jącym San Francisco rzuca się w oczy duża ilość bezdomnych 
na ulicach. Ich liczba zwiększa się w godzinach wieczornych. 
Zjawisko to może wydać się dziwne w sytuacji kiedy San 
Francisco jest zaliczane do najbogatszych miast w USA. Nie-
mniej statystyczna zamożność miasta nie likwiduje zjawiska 
biedy. Obecność dużej liczby dobrze zarabiających miesz-
kańców skutkuje wzrostem cen. San Francisco jest drogim 
miastem, które nie może jednak obyć się bez nisko kwa-
lifikowanej i tym samym nisko wynagradzanej „klasy pra-
cującej” (sprzątacze, ekspedienci, kierowcy itp.). Wysokie 
ceny nieruchomości powodują, że nisko wynagradzanych 
pracowników nie stać nie tylko na zakup, ale nawet na wy-
najem jakichkolwiek mieszkań. Noce spędzają więc nierzad-
ko w schroniskach dla bezdomnych lub po prostu na ulicy, 
jeśli nie znajdą miejsca w schronisku. Część z nich ulega 
z czasem degeneracji, popadając w alkoholizm lub narko-
manię. Problem bezdomności mogłaby częściowo rozwiązać 
odpowiednia polityka socjalna. Jednak polityka socjalna nie 
jest najmocniejszą stroną USA, przy wszystkich zaletach 
tego państwa.

Bohdan Halczak



65

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 9-1 |266-267| grudzień 2019– styczeń 2020

 r.pr. Dobrochna Owsicka - Czy dualny model oskarżania 
w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia 
skarbowe wymaga korekty?
Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja 

nad: aktualnym modelem postępowania w sprawach o prze-
stępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, funkcjami 
procesowego prawa karnego skarbowego w szczególności 

funkcją egzekucyjną, dualizmem organów postępowania; 
statusem procesowym szczególnych stron i uczestników 
tego postępowania. Problematyka poruszana podczas Se-
minarium będzie przedmiotem osobnej publikacji.

Olaf Włodkowski

WIadOmOścI  WYdZ IałOWE |  ZE  SpORTU aKadEmIcKIEGO

Rafał gąszczak  
MisTRzeM świaTa w kickboxiNgu!

kochaM cię polsko!

z e  s p o r t u  a k a d e m i c k i e g o

Rafał Gąszczak, kickbokser zielonogórskiej Akademii Spor-
tów Walki Knockout, aktualny Mistrz Europy light contact, 
w Antalyi (Turcja) sięgnął po swój życiowy sukces – zdobył 
tytuł mistrza świata seniorów w kickboxingu.

Zielonogórzanin na mistrzostwach świata organizacji World 
Association of Kickboxing Organizations walczył w formule 
kick light, w kategorii pow. 94 kg. Rafał Gąszczak w fina-
łowym starciu pokonał przed czasem Węgra Vida Balazsa. 
Obrońca tytułu mistrzowskiego Słoweniec - Blaz Pomocnik 
w półfinałowej walce był gorszy od polskiego kickboksera. 
Mistrzostwa w Antalyi odbywały się w dniach od 23 listopada 
do 1 grudnia 2019 r.

To już drugi medal mistrzostw świata Rafała Gąszczaka. 
Miesiąc przed zawodami w Turcji podopieczny trenera Toma-
sza Paska zdobył srebrny „krążek” w Sarajewie. Tam walczył 
w wersji light contact.

Zdobyte dwa medale mistrzostw świata seniorów sprawiają, 
że mijający rok jest dla Rafała Gąszczaka najlepszy w dotych-
czasowej karierze sportowej. Przed rokiem zielonogórzanin 
zdobył w Mariborze tytuł mistrza Europy seniorów, również 
organizacji World Association of Kickboxing Organizations. 
Z wyliczeń trenera Tomasza Paska wynika, że jego podopiecz-
ny w swojej kolekcji trofeów ma też m.in. 22 tytuły mistrza 
Polski oraz sześć Pucharów Świata. Rafał Gąszczak jest stu-
dentem czwartego roku logistyki na Uniwersytecie Zielonogór-
skim i pracownikiem dużego koncernu eobuwie.pl.

300 osób uczestniczyło w patriotycznym Teście Coopera. 
W piątek, 8 listopada 2019 r. uczniowie i studenci z Zielonej 
Góry pokonali dystans około 700 000 metrów.

Impreza „Test Coopera – 12 minut dla wolnej Polski” od-
była się na stadionie Zespołu Edukacyjnego nr 4. Uczestnicy 
startowali w ośmiu turach z podziałem na kategorie wieko-
we. Młodzi biegacze chętnie manifestowali swój patriotyzm. 
Wielu z nich przywdziało koszulki w barwach narodowych, 
malowało twarze lub zabrało biało-czerwone flagi czy szaliki.

Po pięciu startach, płytę boiska wypełnili uczniowie pobli-
skiej szkoły. Równo o godzinie 11:11 został odśpiewany Hymn 
Polski. fo
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