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....Instytut Filologii Germañskiej

....Instytut Filozofii

  Doktoraty w Instytucie Filozofii UZ

Instytut Filozofii otrzyma³ uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w za-
kresie filozofii 27 marca 2000 r. (w ówczesnej WSP), na
mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Tytu³u Nauko-
wego i Stopni Naukowych. Wkrótce, 6 czerwca 2000 r., na
posiedzeniu Rady Naukowej IF otwarto pierwsze prze-
wody doktorskie. Adam Sobota, 7 listopada 2000 r., jako
pierwszy z doktorantów obroni³ pracê doktorsk¹ w IF. Dy-
sertacja po�wiêcona by³a Estetycznym problemom foto-
graficznego piktorializmu na tle zwi¹zków sztuki i tech-
niki w XIX i XX wieku, a opiekê nad doktoratem sprawo-
wa³ prof. Jan Kurowicki. W nastêpnym roku (26.06.2001)
Mariusz Urbañski przedstawi³ znakomit¹ pracê nt. Tabe-
le syntetyczne a logika pytañ (jej promotor to prof. An-
drzej Wi�niewski, logik i filozof o miêdzynarodowej reno-
mie). Obie prace spotka³y siê z wysok¹ ocen¹, i zosta³y
ju¿ opublikowane. Pierwsza z nich ukaza³a siê pt. Szla-
chetno�æ techniki: artystyczne dylematy fotografii w XIX i
XX wieku (Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar 2001),
za� druga pt. Tabele syntetyczne a logika pytañ (Lublin:
Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej 2002).

Kolejny rok przyniós³ nastêpn¹ obronê doktorsk¹. Po
otwarciu przewodu (10.10.2000), Maciej Witek ju¿ 13 li-
stopada 2001 r. przedstawi³ pracê nt. Deflacyjna koncep-
cja prawdy. Dysertacja Witka, której promotorem by³ prof.
Adam Grobler, spotka³a siê z entuzjastycznym przyjêciem;
wkrótce uka¿e siê ona w formie ksi¹¿kowej. Profesor
Adam Grobler sprawowa³ opiekê jeszcze nad jednym
doktorantem (pisz¹cym te s³owa), którego praca nt. Zna-
czenie fallibilizmu zosta³a obroniona 25 listopada 2003
roku.

Obecny rok kalendarzowy zapowiada siê równie¿ bar-
dzo interesuj¹co. Otwarto kolejne trzy przewody doktor-
skie, wkrótce za� odbêd¹ siê trzy obrony zakoñczonych
ju¿ dysertacji, dla których wyznaczono recenzentów. Mgr
Tomasz Mróz, którego przewód otwarto niespe³na przed
rokiem (10.12.2002), jest autorem pracy nt. Wincenty Lu-
tos³awski � Platonik i neomesjanista. Zadanie zrecenzo-
wania dysertacji mgra Mroza, którego opus magnum li-
czy bagatela 413 stron, powierzy³ jej promotor (prof. Ry-
szard Palacz) trzem recenzentom. Doktorat ten jest po-
�wiêcony wa¿nej dla polskiej filozofii postaci � Wincente-
mu Lutos³awskiemu. Jest równie¿ gruntownym opraco-
waniem dorobku tego zas³u¿onego badacza dzie³ Plato-
na. W polskiej literaturze od dawna odczuwalny by³ brak
pracy oddaj¹cej nale¿ny Lutos³awskiemu ho³d. Tote¿ ukoñ-
czona w³a�nie dysertacja, spe³ni � jak mo¿na siê spo-
dziewaæ � wi¹zane z ni¹ oczekiwania, co zapewne zgod-
nie, jak przysta³o na trójcê, potwierdz¹ recenzenci.

Autorami nastêpnych dwóch doktoratów nie s¹ pracow-
nicy UZ, lecz naukowcy z innych polskich o�rodków, któ-
rzy zdecydowali siê otworzyæ swoje przewody w IF nasze-
go Uniwersytetu i tutaj te¿ obroniæ swe dysertacje. Poja-
wienie siê obu doktorantów w naszej uczelni nie jest przy-
padkowe. Jest to owoc wspó³pracy IF z ró¿nymi o�rodka-
mi. Jest to równie¿ potwierdzenie rosn¹cej pozycji IF na
filozoficznej mapie Polski. Wspomniani doktoranci to mgr
Stanis³aw Piskorz z Uniwersytetu Szczeciñskiego � autor
pracy nt. Problematyka realizmu transcendentalnego. Fe-
nomenologiczny projekt Edmunda Husserla, której pro-
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Wyk³ad go�cinny Jutty Radczewski-Helbig

Na zaproszenie Instytutu Filologii Germañskiej Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego w dniu 22 pa�dziernika 2003
roku go�ci³a z wyk³adem dr hab. Jutta Radczewski-Hel-
big. Tytu³ wyg³oszonego referatu brzmia³: �Liebe und
Schuld im Werk von Bernhardt Schlink� (Mi³o�æ i wina
w dziele Bernharda Szlinka).

Dr habil. Jutta Radczewski-Helbig urodzi³a siê w roku
1945 w Würzburgu. Studiowa³a germanistykê, historiê i
muzykê w Niemczech i Francji. Obecnie pracuje na uni-
wersytecie Savoie, Chambery we Francji. Jej specjalno-
�ci¹ jest niemieckojêzyczna literatura teatru XX wieku.
Jest autork¹ licznych publikacji naukowych m.in. na te-
mat Bertolta Brechta, Paula Ernsta, Güntera Grassa, Frie-
dricha Dürrenmatta, Maxa Frischa, Franza Werfela i Wer-
nera Bergengruena.

Ewa Kubiak

Prof. Augustyn Mañczyk pozostawi³ po sobie ogromny
dorobek naukowy � prekursorski na skalê ogólnopolsk¹.
Jako jêzykoznawca i teoretyk s³awi³ imiê polskiej nauki
równie¿ poza granicami kraju. Jako dyrektor naszego In-
stytutu by³ dla wspó³pracowników i studentów ciep³y i
otwarty, zawsze z sercem anga¿owa³ siê w sprawy dy-
daktyki i wychowania, pochylaj¹c siê nad dobrem ka¿de-
go z nas. Strata to nieoceniona.

Po �mierci �p. Augustyna Mañczyka

�Dzi� w lustrach zsiada siê ciemno�æ,
w odbiciach naszej w³asnej pamiêci
i tylko prze�wiadczenie, ¿e wielko�æ i dobroæ
tego cz³owieka trwaæ bêd¹, daje �wiat³o i nadziejê�.

Odszed³ niespodziewanie dnia 3 lutego 2004 r.
nasz Przyjaciel, Kolega, wybitny dydaktyk i uczony

dr hab. AUGUSTYN MAÑCZYK
profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Dyrektor Instytutu Filologii Germañskiej

Pogr¹¿eni w bólu po tak wielkiej stracie
pracownicy i studenci

Instytutu Filologii Germañskiej
³¹cz¹ siê we wspó³czuciu i pamiêci

z ¯on¹ i Rodzin¹ Zmar³ego

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e dnia 3 lutego
odszed³ z naszego grona

dr hab. Augustyn Mañczyk

profesor nadzwyczajny Wydzia³u Humanistycznego
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dyrektor Instytutu Filologii Germañskiej

Z jego odej�ciem stracili�my cenionego
Profesora, Przyjaciela i Kolegê

Rodzinie Zmar³ego
sk³adamy serdeczne wyrazy wspó³czucia

Dziekan, Prodziekani, Rada Wydzia³u oraz kole¿anki i koledzy oraz studenci
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motorem jest prof. US dr hab. Aleksandra ¯ukrowska �
oraz mgr Grzegorz Trela (Akademia Techniczno-Humani-
styczna w Bielsku-Bia³ej), który pod opiek¹ prof. UZ dr hab.
Teresy Grabiñskiej napisa³ dysertacjê nt. Warto�ci pozna-
nia naukowego.

W obecnej chwili, w IF otwartych jest jeszcze siedem
przewodów doktorskich. Dwa z nich otwarto w 2001 roku
� mgr Aneta Góral pisze pracê po�wiêcon¹ Analizie cza-
sowo�ci czystego utworu muzycznego, pod opiek¹ prof.
UZ dr hab. Teresy Grabiñskiej, za� mgr Agata Ka³uszyñ-
ska, przebywaj¹ca obecnie w USA, bada Pojêcie Boga w
hebrajskiej ksiêdze Henocha. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e
obie Autorki niebawem zakoñcz¹ swe prace. Mo¿na siê
te¿ spodziewaæ, ¿e pozosta³ych piêæ doktoratów ju¿ wkrót-
ce zostanie uwieñczonych sukcesem. Stopieñ zaawan-
sowania pracy mgra Piotra Bylicy, nt. Phillipa E. Johnsona
krytyka naturalizmu w nauce � której promotorem jest
prof. Kazimierz Jodkowski � wskazuje, i¿ niedawno otwar-
ty przewód (13.05.2003) byæ mo¿e jeszcze w tym roku zo-
stanie zamkniêty. Nie bêdzie w tym nic dziwnego, zwa¿yw-
szy, ¿e mgr Bylica jest znakomicie zapowiadaj¹cym siê
naukowcem, autorem kilku artyku³ów oraz t³umaczem o sporym,
jak na tak m³ody wiek, dorobku. Ma on równie¿ na swym koncie
udzia³ w konferencjach, w tym zagranicznych, czego pisz¹cy te
s³owa mo¿e tylko pozazdro�ciæ.

Opiekuj¹cy siê stron¹ internetow¹ IF (http://www.ifil.uz.zgora.pl/
) mgr Marcin Sieñko, pisze pracê pt. Zrozumieæ kulturê � Floria-
na Znanieckiego system filozoficzny, której promotorem jest prof.
Jan Kurowicki. Sprawno�æ pisarska mgra Sieñki (autora ksi¹¿ki
Cz³owiek w pajêczynie. Internet jako zjawisko kulturowe Wro-
c³aw: Oficyna Wydawnicza Atut, Wroc³awskie Wydaw. O�wiato-
we 2002) nie pozostawia w¹tpliwo�ci, i¿ niebawem odbêdzie
siê obrona jego doktoratu. To samo mo¿na powiedzieæ o kolej-
nych trzech przewodach doktorskich, otwartych 20 stycznia 2004
roku. Dwoma doktorantami opiekuje siê prof. UZ dr hab. Lilianna
Kiejzik: mgr Marta Kasztelan pisze pracê pt. Simone de Beauvoir
filozofia feminizmu egzystencjalnego, za� mgr Jacek Uglik o
Micha³a Bakunina filozofia negacji. Dorobek obu doktorantów
wró¿y rych³e ukoñczenie ich dysertacji. Last but not least wymieñ-
my mgra Tomasza Turowskiego, którego praca doktorska po-
�wiêcona jest Antropologicznym i ontologicznym podstawom
etyki Petera Singera, a jej promotor to prof. UZ dr hab. Marek
Piechowiak. £atwo�æ, z jak¹ doktorant porusza siê w badanym
przez siebie obszarze filozofii sprawia, i¿ mo¿na oczekiwaæ, ¿e
jego dysertacja nie przejdzie bez echa.

Oprócz wy¿ej wymienionych osób, prace nad swymi doktora-
tami kontynuuj¹: mgr Anna Chudecka (Estetyka podró¿y, pro-
motor dr hab. Beata Frydryczak), mgr Andrzej Draszawka (�wia-
domo�æ twórcza w pismach Stanis³awa Brzozowskiego, pro-
motor prof. UZ dr hab. Krzysztof Kaszyñski), mgr Ewa Jêdrzejow-
ska (Fotografia amatorska jako zjawisko kultury, promotor prof.
Jan Kurowicki), mgr Agata Kubiak (promotor prof. UZ dr hab.
Wojciech ¯e³aniec), mgr Dorota Leszczyñska (Dedukcja natu-
ralna w modalnych rachunkach zdaniowych, promotor prof. An-
drzej Wi�niewski), mgr Micha³ Markiewicz (W¹tki antropologii filo-
zoficznej w nauce o literaturze Kazimierza Wyki, promotor prof.
Jan Kurowicki), mgr Anna Podedworna (Desakralizacja cia³a jako
produkt zmian kulturowych XX wieku, promotor prof. UZ dr hab.
Krzysztof Kaszyñski) oraz doktoranci: mgr Pawe³ Walczak (Antro-
pologiczne i aksjologiczne podstawy paidei w �wietle filozofii Jó-
zefa Tischnera) i mgr Bogdan Zarañski, których promotorem jest
prof. UZ dr hab. Zdzis³aw Kalita. Mo¿na siê wiêc spodziewaæ ry-
ch³ego otwarcia kolejnych przewodów doktorskich. To za� pozwa-
la spogl¹daæ w przysz³o�æ Instytutu Filozofii z nadziej¹.

Stanis³aw Hanuszewicz

Z dzia³alno�ci Ko³a Naukowego History-
ków

W okresie od grudnia 2002 r. do dnia 12 stycznia 2004
r. cz³onkowie KNHS UZ wziêli udzia³ w wielu inicjatywach
o charakterze naukowym i popularyzuj¹cym wiedzê hi-
storyczn¹.

W styczniu 2003 r. KNHS UZ by³ organizatorem I Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowej pt. Kobieta poprzez
wieki, w której prócz cz³onków KNHS UZ i pracowników
naukowych UZ udzia³ wziêli równie¿ pracownicy naukowi
Uniwersytetu Jagielloñskiego wraz ze studentami tej¿e
uczelni, a tak¿e studenci Uniwersytetu Warszawskiego i
WSP w Czêstochowie.

Kolejnym przedsiêwziêciem studentów zrzeszonych w
KNHS by³ ich marcowy udzia³ w XI Ogólnopolskim Zje�-
dzie Historyków Studentów, który odby³ siê w Bia³ym-
stoku. Uczelniê nasz¹, na tej konferencji reprezentowali:
Karolina Szefler, Tadeusz Serylak i Przemys³aw Waciñ-
ski. W wyniku g³osowania i decyzji podjêtych na tym¿e
zje�dzie w sposób jednog³o�ny przyznano KNHS UZ pra-
wo do organizacji XII Zjazdu Historyków Studentów, który
w 2004 r. odbêdzie siê w Zielonej Górze.Edwarda Fedko,
dyrektor Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Migracji Urzê-
du Wojewódzkiego Marek Lewandowski, wiceprezy-
dent Zielonej Góry Janusz Baran, wicestarosta zielo-
nogórski Micha³ Potocki, proboszcz parafii prawos³aw-
nej w Zielonej Górze ksi¹dz Antoni Habura, wicepre-
zes Stowarzyszenia Wspó³pracy Polska-Wschód Zyg-
munt Stabrowski, przewodnicz¹ca Lubuskiego Od-
dzia³u Zwi¹zku Ukraiñców w Polsce Stefania Jawor-
nicka, prezes Stowarzyszenia Wspó³pracy Polska-Bia-
³oru� Janusz Skopowski.

W maju cz³onkowie KNHS UZ wziêli udzia³ w III Ogól-
nopolskiej Sesji Mediewistycznej pt. Spo³eczeñstwo i
kultura �redniowiecznej Europy �rodkowej. Referaty
w tej¿e sesji wyg³osili: Karolina Szefler, Agnieszka Ko-
zak, Tadeusz Serylak, Marcin Murawka oraz Przemys³aw
Waciñski.

Oprócz konferencji w Krakowie, w maju KNHS zapla-
nowa³ i zorganizowa³ cykliczny Objazd Naukowy, w któ-
rym udzia³ wziêli studenci historii wszystkich roczników.
Trasa objazdu obejmowa³a zamki i klasztory oraz miasta
Dolnego �l¹ska np. Wleñ, Lwówek �l¹ski, Zamek Czo-
cha, Siedlêcin. Podczas dwudniowego objazdu, w któ-
rym udzia³ wziê³o 40 osób przeprowadzono szereg wy-
cieczek o charakterze poznawczym, nast¹pi³ wyra�ny pro-
ces konsolidacji �rodowiska studentów historii.

Po przerwie semestralnej studenci zrzeszeni w Kole
spotkali siê na zebraniu, podczas którego ustalono cele
i kierunki rozwoju organizacji na nastêpny rok.

Mimo starañ nie uda³o siê sfinalizowaæ zaplanowane-
go na listopad spotkania ze studentami z zaprzyja�nio-
nej uczelni czeskiej w Hradec Kralove.

Podjêto jednocze�nie starania, przy wydatnej pomocy
ze strony dr Adama Górskiego, w nawi¹zaniu umowy part-
nerskiej z wy¿sz¹ uczelni¹ w Greifswaldzie w Niemczech.
Finalizacja starañ ma siê odbyæ na pocz¹tku lutego 2004
roku.

W grudniu cz³onkowie KNHS UZ wyjechali do Krakowa
na studenck¹ konferencjê naukow¹ pt. ¯ycie codzienne
na przestrzeni wieków, organizowane przez KNHS UJ.

szko³a nauk humanistycznych i spo³ecznych

....Instytut Historii
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Stowarzyszenie �Zwi¹zek Rosjan w Polsce� zo-
sta³o zarejestrowane pod koniec ubieg³ego roku,
jednak za prawdziwy pocz¹tek jego dzia³alno�ci
mo¿na uznaæ dzieñ 7 lutego 2004 roku. W³a�nie
wtedy, w gmachu Gimnazjum nr 6 przy ul. Chopina
w Zielonej Górze odby³a siê uroczysto�æ inicjuj¹ca
aktywn¹ obecno�æ Stowarzyszenia po�ród innych
lubuskich organizacj i  skupiaj¹cych mniejszo�ci
narodowe i etniczne.

Na spotkanie, obok cz³onków Zwi¹zku, przybyli
przedstawiciele w³adz miasta, organów samorz¹-
dowych i struktur pozarz¹dowych. W trakcie wielo-
w¹tkowej dyskusji na temat funkcjonowania ró¿-
nych narodów w ramach jednego pañstwa i sto-
sunków polsko-rosyjskich g³os zabrali min.: wice-
marsza³ek województwa lubuskiego.Organizatorzy
uroczysto�ci byli szczególnie usatysfakcjonowani przy-
jêciem zaproszenia przez ministra pe³nomocnego,
konsula generalnego Federacji Rosyjskiej w Pozna-
niu Aleksandra Jakowienkê. Przedstawiciel rosyjskiej
dyplomacji  przedstawi³ punkt widzenia naszego
wschodniego s¹siada na problematykê mniejszo�ci na-
rodowych i dwustronnej wspó³pracy, nie tylko w tej dzie-
dzinie, Polski i Rosji. Konsul poruszy³ m.in. kwestiê wiz i
problemów zwi¹zanych z za³atwianiem formalno�ci nie-
zbêdnych do przekroczenia granicy miêdzy oboma pañ-
stwami. Przyzna³, ¿e obecnie stosowane procedury wp³y-
waj¹ hamuj¹co na rozwój kontaktów gospodarczych, kul-
turalnych i miêdzyludzkich, stwierdzaj¹c jednocze�nie,
¿e prowadzone s¹ intensywne rozmowy, które maj¹ do-
prowadziæ do pojawienia siê rozwi¹zañ znacznie u³a-
twiaj¹cych podró¿owanie do i z Rosji, np. wprowadze-
nia wiz z kilkuletnim terminem wa¿no�ci.

Przebiegaj¹ce w mi³ej atmosferze spotkanie zaowoco-
wa³o deklaracjami wzajemnej pomocy i wspó³pracy za-
równo ze strony w³adz jak i organizacji spo³ecznych. Wszy-
scy uczestnicy byli zgodni, ¿e powstanie Stowarzyszenia
skupiaj¹cego Rosjan mieszkaj¹cych na Ziemi Lubuskiej
jest kolejnym wa¿nym krokiem na drodze ku prze³amywa-
niu stereotypów i rozwijaniu dobros¹siedzkich stosunków
z innymi narodami i pañstwami.

Zwi¹zek Rosjan w Polsce nie posiada jeszcze sta³ej
siedziby, jednak mo¿na siê z nim kontaktowaæ za pomoc¹
poczty elektronicznej: zrp1@yandex.ru, zrp1@narod.ru lub
zwiazekrosjan@wp.pl.

Maciej Szelewski

....Instytut Filologii Wschodnios³owiañskiej

Inauguracja dzia³alno�ci
Zwi¹zku Rosjan w Polsce

Dr hab. Leszek Go³dyka, prof. UZ zosta³ cz³onkiem Rady
Redakcyjnej Studiów Spo³ecznych �Pogranicze�. Seria wy-
dawana przez Uniwersytet w Bia³ymstoku; redaktorem jest
prof. Andrzej Sadowski.

Nasz wspó³pracownik zasiad³ w towarzystwie takich po-
staci ze �wiata nauk spo³ecznych, jak: G. Babiñski, A.
Sakson, M. Malikowski, Z. Kurcz, J. Leoñski, J. Nikitoro-
wicz, W. Pawluczuk, K. Krzysztofek.

Red. Maria Zieliñska, Transgraniczno�æ w perspek-
tywie socjologicznej, Wyd. Lubuskie Towarzystwo Na-
ukowe, Zielona Góra 2003 T. II Komunikaty i komenta-
rze, ss.281

Jest to zapowiadany drugi tom
ostatniej ksi¹¿ki ze znanego cyklu
zielonogórskiej socjologii. Tom pod
redakcj¹ dr Marii Zieliñskiej zrecen-
zowali profesorowie Marian Golka,
W³adys³aw Kwa�niewicz i Wojciech
Sitek. Ksi¹¿ka zawiera teksty doty-
cz¹ce polskich terenów pogranicz-
nych, zebranych odpowiednio w
czê�ciach: pogranicze zachodnie,
pogranicze wschodnie, pogranicze
po³udniowe. Na czwart¹ czê�æ sk³a-
daj¹ siê komentarze dotycz¹ce ró¿-

norodnej tematyki,
Redaktor ksi¹¿ki bardzo dziêkuje osobom i instytucjom,

które dofinansowa³y wydanie publikacji: Komitetowi Ba-
dañ Naukowych, dyrekcji Instytutu Socjologii UZ, dyrekcji
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w
Warszawie Oddzia³ Zielonogórski, Zak³adowi Górnictwa
Nafty i Gazu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Zielonej Górze oraz Przedsiêbiorstwu Wielobran¿owe-
mu �BITACO�. II tom móg³ siê ukazaæ dziêki dodatkowe-
mu wsparciu dziekana Wydzia³u Nauk Pedagogicznych i
Spo³ecznych prof. UZ Wielis³awy Osmañskiej-Furmanek
oraz Prorektora prof. UZ Zdzis³awa Wo³ka.

Uczelniê nasz¹ reprezentowali: Joanna Szywa³a, Agniesz-
ka Kozak, Sylwester Wo�niak, Przemys³aw Waciñski.

Na kolejnym grudniowym zebraniu KNHS UZ jego cz³on-
kowie ustalili i¿ zebranie sprawozdawczo-wyborcze od-
bêdzie siê dnia 12 stycznia 2004 r.

Opiekê merytoryczn¹ nad KNHS UZ w okresie ujêtym w
sprawozdaniu pe³ni³a dr Joanna Karczewska, pracownik
naukowy IH UZ, za� dzia³alno�æ statutowa KNHS by³a ko-
ordynowana przez zarz¹d w sk³adzie: Przemys³aw Waciñ-
ski � przewodnicz¹cy, Tadeusz Serylak � zastêpca prze-
wodnicz¹cego, Joanna Szywa³a � skrabnik, Karolina Sze-
fler � sekretarz.

Tadeusz Serylak

....Aktualno�ci

....Instytut Socjologii

Czwarta ksi¹¿ka z serii spotka³a siê tak jak jej poprzed-
niczki z wielkim zainteresowaniem w�ród czytelników, o
czym �wiadczy szybkie wyczerpywanie siê nak³adu.

Red. Mariusz Kwiatkowski, Warto�ci i interesy a spo-
³eczeñstwo obywatelskie, �Rocznik Lubuski� t. XXIX,
cz. 1, Wyd. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielone
Góra 2004,ss. 329

Autorami zbiorowej pracy pod re-
dakcj¹ M. Kwiatkowskiego s¹ zielo-
nogórscy badacze m³odego pokole-
nia, wspomagani przez do�wiadczo-
nych socjologów z Lublina (Janusz
Mariañski � KUL, Wojciech Misztal �
UMCS) i filozofa spo³ecznego (W³o-
dzimierza Kaczocha � UZ). Recen-
zentami pracy s¹: profesorowie Ja-
nusz Kêsicki, Marian Golka i Zbi-
gniew Kurcz.

Ksi¹¿ka stanowi prezentacjê mo¿liwo�ci stosowania
terminu �spo³eczeñstwo obywatelskie� w kontek�cie pro-
blematyki wspó³czesnego spo³eczeñstwa polskiego. Au-
torzy podnosz¹ kwestiê ró¿norakiego rozumienia same-
go terminu � spo³eczeñstwo obywatelskie rozumiane 

....Nowo�ci wydawnicze w Instytucie Socjologii




