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red. Adama Jarosz, Beata Springer, „Samorząd terytorialny 
w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji”, red. Adam 
Jarosz, t. 3, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, Zielona Góra 2017, oprawa miękka, s. 206, ISBN 978-
83-7842-310-2
Książka została podzielona na cztery części. Część pierwsza do-
tyczy formalnoprawnych aspektów funkcjonowania jednostek 
powiatowych. W części drugiej analizowane są wybrane zagad-
nienia dotyczące realizacji zadań na tym szczeblu. Trzecia część 
tomu zawiera analizy badające aktywizację społeczności powia-
towych. Ostatnia, czwarta część pracy zawiera rozważania na 
temat perspektyw i wyzwań w rozwoju jednostek powiatowych.

____Człowiek w całokształcie życia: 
rodzina − edukacja – praca, red. Tatia-
na Rongińska, „Psychologiczne Zeszyty 
Naukowe” 2017, nr 2, Oficyna Wydaw-
nicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
oprawa miękka, s. 228, ISSN 2451-1420
Opracowania zaprezentowane w tym nu-
merze mają charakter teoretyczny, prze-
glądowy, a także empiryczny. Tematyka 
artykułów obejmuje zakresy związane 
z problemami relacji rodzinnych, poszcze-
gólnych etapów edukacyjnych, analizą po-
tencjału zaradczego człowieka w obliczu 
zagrożeń egzystencjalnych, występują-

cych w życiu osobistym oraz w sferze zawodowej.

____Kryminał. Okna na świat, red. 
Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, 
Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka, 
„Scripta Humana”, t. 9, Oficyna Wy-
dawnicza Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, Zielona Góra 2017, oprawa 
miękka, s. 326, ISBN 978-83-7842-
303-4, ISSN 2353-1681
Co okna mają wspólnego z literackim ga-
tunkiem kryminału, niezależnie od tego, 
czy przez to pojęcie będziemy rozumieć 
klasyczną powieść detektywistyczną 
ze szkoły Agathy Christie, amerykański 
hardboiled Dashiella Hammetta, powieść 
policyjną Maj Sjöwall i Pera Wahlöö czy 
szpiegowskie epopeje Johna le Carre? 
Otóż kryminał stał się właśnie wspomnia-
nym oknem na świat. Jeśli dzisiejszy kry-
minał postrzegany może być jako nowo-
czesna „powieść obyczajowa”, to teksty 
typu crime sprzedają nam, czytelnikom, 
poprzez swoją okienną cechę pewien 
sposób pojmowania tego, co znajduje się 
wokół nas. Mentalności, obyczajowości, 
historii, po prostu teraźniejszości.

____Powiat w Polsce. Problemy 
i wyzwania szczebla ponadgminnego, 

Piotr KaliszuK - Halowym 
aKademicKim mistrzem PolsKi

W dniach 13–15 kwietnia 2018 r. odbyły 
się w Lesznie XIV Halowe Akademickie Mi-
strzostwa Polski w skokach przez przeszko-
dy w dwóch kategoriach Amatorów i Profi.

W kategorii Profi wystartowało 16 za-
wodników, w tym reprezentant Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego Piotr Kaliszuk na ko-
niu Con Juan. Trzydniowe zawody składały 
się półfinału 120 cm szybkości, drugiego 
półfinału 120 cm zwykłego, i dwóch nawro-
tów finałowych o dokładności 125 cm/130 
cm. Po konkursie szybkości Piotr zajmował 
II miejsce, dzięki trzem kolejnym bezbłęd-
nym przejazdom awansował ostatecznie 
i został Halowym Akademickim Mistrzem 
Polski. Wicemistrzynią została Hanna Ja-
chimowicz, a brązowy medal zdobyła 
Anastazja Broniatowska. Jest to już piąty 
medal Piotra w Halowych Akademickich Mi-
strzostwach Polski!!! Gratulujemy!!!

Marek Lemański
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