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____„Psychologiczne Zeszyty Na-
ukowe”: Człowiek w całokształcie 
życia: rodzina – edukacja – praca, 
nr 2/2019, red. Tatiana Rongińska, 
B5, oprawa miękką, s. 180, Oficy-
na Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2021, ISSN 2451-1420

Zgodnie z przyjętą koncepcją czaso-
pisma artykuły zamieszczone w tym 
numerze skupiają się wokół trzech 
tematów od początku obecnych na 
naszych łamach – funkcjonowaniem 
człowieka w głównych obszarach ży-

ciowych: rodziny, edukacji i pracy.
Wśród autorów tego numeru są przedstawiciele akademic-
kich ośrodków psychologicznych zarówno polskich, jak i za-
granicznych. Opracowania zaprezentowane w tym numerze 
mają charakter teoretyczny, przeglądowy, a także empirycz-
ny. Tematyka artykułów obejmuje zakresy związane z pro-
blemami relacji rodzinnych, poszczególnych etapów eduka-
cyjnych, analizą potencjału zaradczego człowieka w obliczu 
zagrożeń egzystencjalnych, występujących w życiu osobistym 
oraz w sferze zawodowej.

[fragm. Wstępu]

____ Marek Biszczanik, Grünberg 
in Schlesien. Językowy obraz dzie-
jów miasta w monografii Hugona 
Schmidta (1922) i jego źródłach 
studium filologiczne, cz. I: O ję-
zyku kronik i dokumentów do roku 
1740, „Studia nad Językiem Nie-
mieckim na Dolnym Śląsku, Studien 
zur Deutschen Sprache in Nieder-
schlesien”, Vol. I, B5, oprawa twar-
da, s. 534, Oficyna Wydawnicza 
UZ, Zielona Góra 2021, ISBN 978-
83-7842-450-5

Księga niniejsza, jak i cały planowany cykl, który ma ona inicjo-
wać, nie jest bynajmniej – jak w przypadku wielu „zwykłych” 
przekładów – jedynie próbą bezpośredniego przedłożenia pol-
skojęzycznemu Czytelnikowi niemieckich i staroniemieckich 

słów księgi Hugona Schmidta (i innych dziejopisów, na których 
tekstach autor ten w swej pracy bazował) w zrozumiałej dla 
Niego formie. Monografia ta stanowi raczej kompozycję wy-
raźnie dwuwarstwową, obejmującą z jednej strony drobia-
zgowo dokonaną polskojęzyczną interpretację treści zapisków 
wybitnego zielonogórskiego kronikarza, z drugiej zaś – jak 
najbardziej szczegółowe kompendium możliwie wszechstron-
nie i interdyscyplinarnie ujętej wiedzy, dotyczącej wszelkich 
zagadnień i spraw w treściach tych poruszanych, będącym 
w zamiarze autora niniejszego studium ważkim przyczynkiem 
do propagowania treści naukowych, istotnych dla rozwoju 
i utrwalania świadomości historycznej społeczności lokalnej.

[fragm. Od Autora]

____ „Dyskursy Młodych Andrago-
gów”, t. 22/2021, red. Małgorzata 
Olejarz, B5, oprawa miękka, s. 
378, Oficyna Wydawnicza UZ, Zie-
lona Góra 2021, ISSN 2084-2740, 
e-ISSN 2719-9312

Silvia Luraschi, Exploring the space 
of conviviality with newcomers and 
host communities 
Anna Nørholm Lundin, Why bother 
getting involved? Commitment and 
mobilisation within current climate 
and environmental movements

Samantha Broadhead, Exploring adult learning and its impact 
on wider communities through arts-based methods: an eval-
uation of narrative inquiry through filmmaking
Sylwia Słowińska, Aktywność kulturalna i edukacyjna star-
szych mężczyzn – obszar nierozpoznany
Ewelina Konieczna, Seriale i ich odbiór jako odbicie zmian 
społeczno-kulturowych
Przemysław Szczygieł, Squats, squares, universities. About 
significant places in the biographies of rebels 
Peter Alheit, The transitional potential of ‘biographicity’
Paweł Seroka, Psychoterapia jako refleksyjna „wielka rewo-
lucja” w doświadczeniu biograficznego uczenia się dorosłego 
dziecka alkoholika
Dorota Sieroń, Akceptacja starości i akceptacja w starości – 
badania z wykorzystaniem literatury dokumentu osobistego

Peter Alheit, ‘Non-traditional students’ at European univer-
sities. A special problem of social inequality 
Lidia Marek, Stefano Polenta, Tomasz Warzocha, Academic 
education during the COVID-19 pandemic – Polish and Italian 
experience 
Anna Babicka-Wirkus, Aleksander Cywiński, Stephen Muo-
ki Joshua, Wojciech Walat, Gaps in online education in the 
times of a pandemic in the opinion of Polish and Kenyan stu-
dents 
Krzysztof Łuszczek, Chen Chen, Waldemar Lib, Academic 
teaching in the era of COVID-19. Selected problems of ac-
ademic teachers’ work in Poland against the background of 
the world situation 
Elżbieta Perzycka, Jarek Janio, How do higher education 
faculty adapt to the demands of online teaching? Reaction 
of higher education to COVID-19 in Poland and the United 
States – a snapshot 
Małgorzata Rosalska, Jakub Wierzbicki Proactivity of students 
– between diagnostic assumptions and methodical solutions 

[Fragm. Spisu treści]

____ Na ścieżkach biografii i au-
tobiografii, red. Anastazja Seul, 
„Scripta Humana”, Vol. 16, B5, 
oprawa miękka, s. 172, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2021, ISBN 978-83-7842-453-6, 
ISSN 2657-5906

Autorzy artykułów opublikowanych 
w niniejszym tomie przyjęli różne 
perspektywy badawcze, skupiając 
swą uwagę na tekstach, w których 
obecność żywiołu (auto)biograficz-
nego jest bardziej lub mniej widocz-

na. Bohaterami ich opracowań są zarówno postaci z dawnej 
przeszłości (św. Augustyn z Hippony), jak i współcześni twór-
cy – głównie polscy, chociaż również tu znalazło się miejsce 
dla włoskiej publicystki (Oriany Fallaci) i angielskiego poety 
(Johna Donne’a).Wśród prezentowanych postaci są osoby 
podejmujące różne zaangażowania społeczne (św. Marcelina 
Darowska), w tym działalność naukową i naukowo-dydaktycz-
ną (Bożena Chrząstowska, Joanna Ciechanowska-Barnuś), 
a przede wszystkim pisarską (Bogdan Bartnikowski, Roman 
Brandstaetter, Joanna Chmielewska, Zofia Kossak).

[Fragm. Wstępu]

____ „Studia Zachodnie”, t. 22, 
red. Radosław Domke, Marceli Tu-
reczek, B5, oprawa miękka, s. 180, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona 
Góra 2021, ISBN 978-83-7842-454-
3, ISSN 1428-0663
Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, 
Górnictwo węgla brunatnego w daw-
nym powiecie sulechowsko-świe-
bodzińskim, część I: rejon Lubrza – 
Świebodzin
Grzegorz Urbanek, Zniszczenia wo-
jenne i odbudowa Skwierzyny w la-
tach 1945-1949

Magdalena Abraham-Diefenbach, Rhena Stürmer, Juden an der 
mittleren Oder. Transfer und Verflechtung im deutsch-pol-

nischen Grenzland vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert. 
Forschungsstand, Quellenlage und angewandte Projekte
Joanna Klecha-Zygadło, Obraz przeszłości Kożuchowa 
w wybranej historiografii miasta. Przyczynek do badań nad 
problematyką badań miast współczesnego regionu lubuskiego
Leszek C. Belzyt, Liczebność ludności polskojęzycznej na Po-
wiślu przed pierwszą wojną światową na podstawie pruskich 
spisów językowych
Marek Bębenek, Początki i rozwój jujitsu w II Rzeczypospolitej
Andrzej Małkiewicz, Jarosław Kuczer, Radosław Domke, Ro-
dzina Gierków na Górnym Śląsku jako przykład „czerwonej 
arystokracji” PRL w świetle literatury przedmiotu. Wstęp do 
problematyki
Jarosław Kuczer, Status mniejszości narodowych i etnicznych 
i ich ochrona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
w Podstawowych Ustawach Ustrojowych Zjednoczonego Kró-
lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Analiza porów-
nawcza wybranych aspektów
Grzegorz Rossoliński-Liebe, Faszyzm, ludobójstwo, kult – 
Bandera. Życie i mit ukraińskiego nacjonalisty, Prószyński 
i S-ka, Warszawa 2018, ss. 878 (Sylwester Woźniak)
Recenzja książki dr. n. med. Jacka Kotuły pt. „W służbie 
Świętej Apolonii. Rozwój lecznictwa stomatologicznego 
w Zielonej Górze w latach 1945-1989” (Andrzej Kierzek)
Akt Przejęcia Muzeum z 20 grudnia 1949 roku (Alina Polak-
-Woźniak)

[Fragm. Spisu treści]

____ „Dyskurs Prawniczy i Admi-
nistracyjny”, 1/2020, red. Hanna 
Paluszkiewicz, B5, oprawa miękka, 
s. 238, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2021, ISSN 2657-926X

Zbigniew Kwiatkowski, Moc wiążąca 
uchwał Sądu Najwyższego in concre-
to w sprawach karnych
Jarosław Zagrodnik, Inwencja reto-
ryczna i doktryna staseis w kontek-
ście kompozycji mowy obrończej 
Dobrinka Chankova, New Challenges in 
Crime Victims Protection in Bulgaria 

Dobrochna Owsicka, Kilka uwag o zmianie kwalifikacji praw-
nej czynu w toku postępowania sądowego na gruncie instytu-
cji idealnego zbiegu czynów zabronionych 
Katarzyna Dudka, Wybrane problemy zatrzymania admi-
nistracyjnego dokonywanego na podstawie art. 40 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Koszty postępowania karnego 
w świetle wybranych danych empirycznych 
Paola Sechi, Punishments and Italian Prison System: Are Con-
stitutional Principles Effective?
Sebastian Kowalski, Odpowiedzialność karna za złożenie 
fałszywego oświadczenia w ustawie o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – wybrane zagad-
nienia
Małgorzata Szwejkowska, Kilka uwag na temat karalnej nie-
gospodarności
Michał Literski, Magdalena Pomietło, Ochrona integralności 
i przejrzystości hurtowego rynku energii w Polsce w związku 
z rozporządzeniem unijnym 1227/2011 (REMIT)

[Spis treści]

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
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____ Zmiany w prawie karnym ma-
terialnym i procesowym w latach 
2018-2021. Zagadnienia wybrane, 
t. 4, red. Hanna Paluszkiewicz, 
„Acta Iuridica Lebusana”, vol. 19, 
B5, oprawa miękka, s. 218, Oficy-
na Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2021, ISBN 978-83-7842-459-8

Monografia jest z założenia zbiorem 
autorskich poglądów na wybrane 
kwestie, objęte nowelizacją ustaw 
karnych w latach 2018-2021. Autorzy 
mają świadomość, że prezentowane 

zagadnienia mogą być przedmiotem innych ocen aniżeli do-
konane w niniejszym opracowaniu. Mają jednak nadzieję, że 
ich teksty staną się inspiracją do dyskusji nad wprowadzony-
mi oraz dopiero projektowanymi zmianami w prawie karnym 
sensu largissimo i nad praktyką ich stosowania. Adresują je 
do środowiska naukowego, a także do osób, które na co dzień 
mierzą się z wynikającymi z licznych nowelizacji prawa pro-
blemami praktycznymi.

[Fragm. Wprowadzenia]

____ Modyfikacja ciała. Kręta dro-
ga od urody życia... do znaczenia 
po śmierci, red. Jerzy T. Marcin-
kowski, Zofia Konopielko, oprawa 
miękka, s. 236, Oficyna Wydaw-
nicza UZ, Zielona Góra 2021, ISBN 
978-83-7842-449-9

W treści publikacji zawarte są 
przekrojowo traktowane zagadnie-
nia technik i obyczajów służących 
tzw. poprawie wyglądu ciała. Au-
torzy sięgają do źródeł historycz-
nych i ewolucji obyczajów od cza-

sów starożytnych do współczesnych. Przekazują obszerne, 
a zarazem szczegółowe informacje dotyczące różnych za-
biegów służących poprawie urody lub tylko samopoczucia 
poddających się im osób. […] Opracowanie stanowi swo-
iste kompendium wiedzy w zakresie wykonywanych dzia-
łań mieszczących się w profilu medycyny estetycznej, jak 
również wykonywanych zwyczajowo w różnych warunkach 
(tatuaże, piercing, skaryfikacje i inne). Analizuje w aspek-
cie psychospołecznym i medycznym różne trendy zacho-
wań w odniesieniu do przedstawianych w kolejnych roz-
działach zagadnień. […] Na wartość opracowania wpływa 
także przejrzysta konstrukcja rozdziałów i podrozdziałów 
oraz liczne cytowania źródłowe. Poprawna, lekka forma ję-
zykowa sprawia, że czyta się tekst z łatwością i zaintereso-
waniem. Publikacja z pewnością zainteresuje szeroki krąg 
czytelników, od przedstawicieli środowisk medycznych do 
wielu innych profesji – socjologów, historyków, kulturoznawców. 
Może być przydatną lekturą dla pedagogów i służb społecz-
nych.

[Fragm. recenzji 
 prof. dr hab. n. med. Anny Jung]

____ Postulaty polityczne i wy-
borcze partii politycznych, red. 
Aleksandra Kruk, oprawa miękka, 
s. 216, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2021, ISBN 978-83-
7842-461-1

Artykułowanie postulatów rozumia-
nych jako „życzenia dotyczące spraw 
politycznych, społecznych bądź eko-
nomicznych”1 należy do ważnych ob-
szarów aktywności partii politycznych 
i dotyczy wielu zróżnicowanych wy-
zwań, które towarzyszą działalności 

politycznej, między innymi logistycznych, społecznych i praw-
nych, powiązanych ze stopniem zinstytucjonalizowania życia 
politycznego oraz kultury politycznej i poziomu stabilności 
życia politycznego. Klasyczna ocena wyrażanych postulatów 
sprowadza się do odpowiedzi na pytania: Kto? Gdzie? W jaki 
sposób? W jakiej sytuacji? Z jakim merytorycznym czy emocjo-
nalnym przekazem? […] Zgromadzone artykuły odzwierciedlają 
zainteresowania badawcze autorów konkretnymi zagadnienia-
mi dotyczącymi funkcjonowania partii politycznych, wskazują 
na ich styl prowadzenia badań. Sygnalizują zmiany zachodzące 
w funkcjonowaniu partii politycznych w XXI wieku oraz proble-
my, które wkraczają do codziennej sfery życia politycznego, 
pokazując, w jaki sposób nowoczesność rozpycha się z nowymi 
wyzwaniami i zagrożeniami oraz próbuje wykorzystywać osią-
gnięcia ludzkiej wynalazczości i kreatywności.

____ Pomiędzy Obrą i Odrą. Auto-
chtoni, tubylcy, przychodnie. Źró-
dła i szkice z dziejów Pogranicza, 
red. Krzysztof Benyskiewicz, opra-
wa miękka, s. 258, Oficyna Wy-
dawnicza UZ, Zielona Góra 2021, 
ISBN 978-83-7842-457-40

Pomiędzy Obrą i Odrą. Autochtoni, 
tubylcy, przychodnie to książka ma-
jąca na celu upamiętnienie postaci 
Joachima Benyskiewicza jako histo-
ryka Pogranicza, dziejów polskiej 
mniejszości w Niemczech i stosunków 

polsko-niemieckich. W kwestii tematyki i konstrukcji praca 
nawiązuje do Szkiców z dziejów Nowego Kramska. Publiko-
wane w tym tomie materiały poświęcone są losom miesz-
kańców obszaru położonego między Obrą i Odrą od paleolitu 
do schyłku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Bohaterami są 
autochtoni i przybysze żyjący w Nowym Kramsku, Babimo-
ście, Kargowej i Podmoklach Wielkich. Podtytuł publikacji 
zawiera terminy autochton, tubylec i przychodzień. Dwa 
pierwsze zdają się oczywiste. Niegdyś postulowano, by dla 
opisu mieszkańców rdzennych ziem polskich porzucić obce 
miano autochtona i posługiwać się swojskim tubylcem. Obec-
nie tej kwestii nikt nie podejmuje. Rzadkością za to stał się 
tubylec. Mianem tym najczęściej określamy ludzi mieszkają-
cych w dawnej Afryce, Ameryce lub bliższych nam, rodzimych 
pogan, traktując wszystkich z lekką rezerwą. Zdecydowanie 
poważniej patrzymy na autochtonów. Egzotycznie też brzmi 
dziś nazwa „przychodnia” w znaczeniu przybysza. W XV wie-
ku przychodniami nazywano w Polsce obcokrajowców, ludzi, 
którzy przychodzili. 

[Fragm. Wstępu]

____ Marian Bugajski, Dymki, opra-
wa twarda, s. 156, Oficyna Wydaw-
nicza UZ, Zielona Góra 2021, ISBN 
978-83-7842-462-8

Dymki to drugi po Kaczce z jabłkami 
zbiór lirycznych zapisów codzien-
nych refleksji, zdziwień, wzruszeń, 
smutków, małych i dużych radości 
Autora [...]. Nie ma w nich Miłoszow-
skiego patosu i dramatycznych pytań 
w stylu: czymże jest poezja, która 
nie ocala narodów ani ludzi? Bardzo 
dobrze konweniuje natomiast z Dym-

kami opinia znamienitej włoskiej artystki, Moniki Vitti, która 
na pytanie, czym jest poezja – ze swoistą dla słonecznej Italii 
lekkością – odpowiedziała: „Poezja to stan łaski, szansa, aby 
na chwilę oderwać się od ziemi i marzyć, latać, używać słów 
jak nadziei, jak nowych oczu po to, by na nowo odkrywać 
to, co widzimy”. Niewątpliwą zaletą Dymków jest darowana 
czytelnikowi ozdrowieńcza terapia, przywrócenie właściwej 
proporcji życiu, codziennym zdarzeniom, uczuciom innym niż 
degradujący i destrukcyjny, a sączony w codziennych przeka-
zach paraliżujący strach [...]; przypominają, że poza świa-
tem elektronicznym istnieje ten normalny. Bo życie jest jak 
dymki ilustrujące ten tomik. Dym, pozornie szary, rodzi się 
jednak zawsze z ognia i światła, a ich refleksy wędrują razem 
z nim ku górze, rozświetlając tę szarość.

[Fragm. Posłowia]

____ Taras Nahirnyj, Kostiantyn 
Tchervinka, Approach and Models 
of Locally Heterogeneous Solid 
Mechanics, oprawa miękka,  
s. 234, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2021, ISBN 978-83-
7842-467-3

The scope of this book is concerned 
with mathematical models of solid 
mechanics regarding local hetero-
geneous bodies. The proposed mod-
eling approach considers both the 
structural non-homogeneity of the 

material and the geometric inhomogeneity of the real body 
surface. An elastic body, a solid solution, and an electrocon-
ductive non-ferromagnetic solid are considered as exam-
ples of the model approach application. Investigation of the 
near-surface non-homogeneity regularities in coupled fields 
distribution revealed a number of associated effects. These 

include the multiscale size effects of 
strength and effective Young’s mod-
ulus and Poisson’s ratio. Mathemat-
ical models taking into account the 
dependence of local elastic modules 
on mass density are constructed and 
investigated as well. They are ex-
ploited to study thin films.

____ „Filologia Polska. Roczniki 
Naukowe Uniwersytetu Zielono-
górskiego”, 2021 (7), red. Monika 
Kaczor, Małgorzata Mikołajczak, 

oprawa miękka, s. 440, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona 
Góra 2021, ISSN 2450-3584

Mimo rozmaitych trudności – małych i dużych, wewnętrznych 
i zewnętrznych, oczywistych i nieoczywistych, spodziewa-
nych i niespodziewanych, koniecznych i niepotrzebnych – 
rocznik trwa. Oddawany do rąk Czytelników numer to kolejny 
odcinek inicjatywy spod znaku „Filologii Polskiej”. Dwudzie-
sty drugi odcinek w półwiecznych dziejach Instytutu, odcinek 
łączący wczoraj z dzisiaj i – oby tak się mogło dziać – nie tyl-
ko z najbliższym jutrem. Istnienie tytułu zyskuje tym samym 
wymiar dodatkowy – jest wypełnieniem zobowiązań, koniecz-
nością spłaty długu wdzięczności wobec Ludzi Ważnych, Ich 
instytutu, wydziału, uczelni, regionu. To cenne dziedzictwo, 
dziedzictwo małej ojczyzny, ojczyzny zielonogórskich poloni-
stów – jego pielęgnowanie pozwoli ugruntować, uszanować 
i przypieczętować godność przyszłych pokoleń w instytucie, 
wydziale, uczelni, regionie.

[Fragm. Słowa wstępnego]

____ Mirosława Szott, Czytanie 
miejsca. Poezja lubuska w per-
spektywie geopoetyki, „Historia 
Literatury Pogranicza”, cz. 7, 
oprawa miękka, s. 262, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2021, ISBN 978-83-7842-381-2, 
ISBN 978-83-64393-57-0

Książka ma dwudzielną strukturę. 
W części pierwszej (Jak czytać miej-
sce? Pytania o przedmiot badań i me-
todologię) koncentruję się na trzech 
kwestiach: problemach metodologicz-

nych, Ziemi Lubuskiej jako miejscu powstania powojennego 
środowiska literackiego oraz poezji lubuskiej – jako przed-
miocie badań. Podejmując te zagadnienia, ukazuję zasadność 
stosowania perspektywy regionalistycznej i geopoetyckiej do 
badania poezji regionalnej. Zarysowuję także tło badań i osa-
dzam twórczość lubuską na mapie polskiej literatury. [...] 
Przedstawiając różne sposoby „czytania miejsca” w poezji 
lubuskiej, przyjmuję perspektywę inregionalną, która w od-
różnieniu od eksregionalnej koncentruje się na poszukiwaniu 
lokalnego znaczenia przypisanego przedmiotowi badań przez 
„tubylców” i przedstawia twórczość regionu „od wewnątrz”. 
Moja narracja stanowi recepcję zapośredniczoną, zapis lektu-
ry drugiego stopnia – jest „czytaniem czytania”, próbą inter-
pretacji „lektury miejsca” odnajdywanej w tekstach lubuskich 
poetów. W procesie tym stosuję strategię uważnego czytania 
(close reading), kiedy badam pojedyncze przypadki.

[Fragm. Wstępu]

____ Leszek Wilczyński, Speaking 
Practice for English Philology Stu-
dents, oprawa miękka, s. 68, Ofi-
cyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2021, ISBN 978-83-7842-470-3

This book includes a proposal of 
activities aimed at developing and 
improving speaking skills. Thematic 
arrangement of units centres around 
universal issues such as Happiness or 
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Success but also includes topics that require a more reflec-
tive analysis, for example How to Be Free or Joys of Soli-
tude. The proposed activities are intended for pair and group 
work as well as individual consideration. Speaking Practice 
For English Philology Students has been designed for students 
preparing to take any exam at C1 level. Vocabulary practice 
teaches, consolidates and activates vocabulary necessary to 
discuss a particular topic. The exercises intended for this 
purpose involve phrasal verbs, collocations and idioms. As 
a result, they help students to understand the more subtle 
features of language, i.e. formal and informal vocabulary, 
positive and negative connotations etc. At the final stage of 
each unit, students deliver speeches on the discussed issues. 
They respond to quotes on a particular topic or enlarge on 
the ideas formulated in questions thus having a chance to 
gain confidence in expressing their point of view.

[Introduction]

____ Jolanta Fainstein-Pasternak, 
Swietłana Gromnicka, Interpunkcja 
rosyjska z ćwiczeniami i testem 
sprawdzającym, oprawa miękka, 
s. 84, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2021, ISBN 978-83-
7842-466-6

Studentko i studencie, wykładow-
czyni i wykładowco, tłumaczko i tłu-
maczu, nauczycielko i nauczycielu, 
uczennico i uczniu, bizneswoman 
i biznesmenie, pasjonatko i pasjona-
cie tego pięknego słowiańskiego ję-

zyka. Przedstawiamy Ci kompendium wiedzy o interpunkcji 
rosyjskiej, bazujące na najbardziej współczesnym słownic-
twie języka rosyjskiego. Decyzja o napisaniu książki powstała 
zupełnie nieoczekiwanie. Trzeba jednak przyznać, że myśl 
o stworzeniu podręcznika dojrzewała już od dłuższego czasu. 
Natchnienie stanowiły zmagania naszych uczniów i studen-
tów nie tylko z interpunkcją rosyjską, ale także z budową 
i wypowiadaniem prostych, życiowych zdań oraz nasze wie-
loletnie doświadczenie w nauczaniu. Naszym zamiarem nie 
jest wypromowanie się, sława czy duma z powodu nazwiska 
na okładce. I nie jest to kolejny nudny podręcznik, przełado-
wany teorią. Książka ta to legalna ściąga nie tylko przed ko-
lokwiami i sprawdzianami, ale też pomoc w rozmowach z ro-
syjskojęzycznymi przyjaciółmi czy partnerami biznesowymi.

[Fragm. Wstępu]

____Wybrane zagadnienia prawa 
samorządu terytorialnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Ukrainy, red. 
Andrzej Bisztyga, Ivan Pankevych, 
„Acta Iuridica Lebusana”, vol. 20, 
oprawa twarda, s. 220, Oficyna Wy-
dawnicza UZ, Zielona Góra 2021, 
ISBN 978-83-7842-464-2

Redaktorzy naukowi monografii zde-
cydowali się na jej dwudzielny cha-
rakter, sytuując w pierwszej części 
prace naukowe dotyczące zagadnień 
prawa samorządu terytorialnego 

w Polsce, a w jej drugiej części prace naukowe poświęco-
ne zagadnieniom samorządu lokalnego na Ukrainie. W miarę 
możliwości redaktorzy dążyli do osiągnięcia pewnej symetrii 
w ramach zagadnień podejmowanych w obydwu częściach pu-
blikacji. Pierwsza część monografii zawiera sześć rozdziałów, 
które ukazują zagadnienia wyborów do organów samorządu te-
rytorialnego na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz standardów Eu-
ropejskiej Karty Samorządu Lokalnego, partycypacji obywateli 
w samorządzie terytorialnym i zwiększenia transparentności 
procesu decyzyjnego w kontekście ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych orga-
nów publicznych, realizacji konstytucyjnej zasady społeczeń-
stwa obywatelskiego na poziomie samorządu terytorialnego, 
prawa do informacji publicznej w praktyce podstawowej jed-
nostki samorządu terytorialnego, zapewnienia bezpieczeństwa 
socjalnego poprzez świadczenia pomocy społecznej w wymia-
rze gminnym oraz Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego 
i zasady samorządności w Polsce i we Francji. Natomiast druga 
część monografii obejmuje sześć rozdziałów, w których zapre-
zentowano zagadnienia inicjalnych działań na rzecz decentra-
lizacji władzy na Ukrainie oraz jej perspektyw, decentralizacji 
budżetowej w ukraińskim samorządzie lokalnym, porównaw-
czej analizy stanu prawnego przewodniczącego wspólnoty 
terytorialnej na Ukrainie i w Polsce; rozwoju ustawodawstwa 
dotyczącego wyborów samorządowych na Ukrainie i w Polsce, 
równości płci w systemie samorządu lokalnego na Ukrainie, 
jak również sytuacji prawnej przedsiębiorstw komunalnych na 
Ukrainie.

[Fragm. Słowa wstępnego]

____ Ziemia Lubuska i pogranicze 
polsko-niemieckie 70. rocznica 
urodzin profesora Czesława Osę-
kowskiego, red. Robert Skobelski, 
oprawa twarda, s. 280, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2021, ISBN 978-83-7842-456-9

Tabula Gratulatoria 
Moje życie z perspektywy 70 lat 
(Czesław Osękowski) 
Obszary badawcze Czesława Osękow-
skiego
Ziemia Lubuska (Radosław Domke) 

Pogranicze polsko-niemieckie (Grzegorz Strauchold) 
Ziemie Odzyskane (Kazimierz Kozłowski)
Najnowsza historia Polski (Robert Skobelski) 
Wybrane artykuły Czesława Osękowskiego
Czy potrzebne są dalsze badania nad powojennymi dziejami 
Ziem Odzyskanych? 
Zmiana granic Polski po II wojnie światowej a spójność tery-
torialna państwa 
Przemiany na pograniczu polsko-niemieckim w latach 1970-
1989 
Ziemia Lubuska – nowy region na polskim pograniczu z Niemcami 
Gospodarka Ziemi Lubuskiej w latach 1950-1975 na tle kraju 
Sybiracy na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej 
Lokalny i ponadlokalny charakter konfliktu w Lubogórze 
Bibliografia prac profesora Czesława Osękowskiego za lata 
1982-2020 (wybór) 
Zdjęcia
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