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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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____Eugeniusz Klin, „Die ewig 
Schuldgebornen” Deutsch-jüdische 
Botschaften in der Literatur Schle-
siens des 19. und 20. Jahrhunderts, 
ausgewählt, herausgegeben und ein-
geleitet von
____Wolfgang Brylla, Oficyna Wydaw-
nicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Zielona Góra 2017, oprawa twarda, 
s. 210, ISSN 2543-8689, ISBN 978-83-
7842-311-9
Bajtel Klub − so heißt eine spezielle Ein-
richtung für Kinder, die vor kurzer Zeit 
unter anderem am Gedenkhaus der obe-

rschlesischen Juden (Dom Pamięci Żydów Górnośląskich) in Gleiwitz 
(Gliwice), einer Abteilung des dortigen Stadtmuseums, gegründet 
wurde. Das kindgerechte Lernkonzept dieser einmaligen Institution 
umfasst beispielsweise die Geschichte der jüdischen Bevölkerung 
in Schlesien, die auf eine lockere Art und Weise vermittelt wird. 
Der Nachwuchs soll darüber hinaus einen toleranten Umgang mit 
anderen ethnischen oder religiösen Gruppen bzw. Minderheiten le-
rnen. Offensein gegenüber dem “Fremden”, wenn vom “Fremden” 
überhaupt die Rede sein kann, und Aneignung des Grundwissens im 
Bereich der Talmud-Kenntnisse oder der traditionellen jüdischen 
Küche machen weitere Eckpfeiler des Bildungsprogramms aus.

____Teoretyczne i praktyczne wy-
miary zjawiska przemocy w rodzi-
nie, red. red. Grażyna Miłkowska, 
Agnieszka Nowicka, Lidia Wawryk, 
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017, 
oprawa miękka, s. 294, ISBN 978-83-
7842-296-9
Przemoc to zjawisko trudne, mroczne 
i wielowątkowe. Jej wielowymiarowość 
wzrasta, gdy dotyczy intymnej sfery 
rodziny. Z wielką satysfakcją należy za-
tem przyjąć publikację, która w całości 
dotyczy różnych aspektów przemocy 

w rodzinie, percypowanej przez uczonych, badaczy i praktyków, 
„uwikłanych” w to zjawisko na skutek profesjonalnego zaintere-
sowania i zaangażowania. Ta różnorodność skutkuje w naturalny 
sposób ciekawymi, nowymi refleksjami, demaskującymi aktu-
alne aspekty oblicza przemocy domowej. Wszystko to pozwala 
poznać różne jej trudne wymiary.

[fragm. rec. wydawniczej dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel 
Kawy, prof. DSW]\

____Wybrane problemy bezpieczeń-
stwa państwa w aspekcie współcze-
snych zagrożeń, Grzegorz Nakielski, 
Krzysztof Graczyk, Tadeusz Tabacz-
niuk, Oficyna Wydawnicza Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 
2017, oprawa miękka, s. 170, ISBN 
978-83-7842-309-6
O bezpieczeństwie jest sens mówić, 
jeżeli istnieje realne bądź potencjalne 
niebezpieczeństwo, czyli zagrożenia, 
które niosą za sobą nie zawsze uświa-
domione ryzyko. Bezpieczeństwo można 
traktować jako potrzebę, która określa 
konieczność postrzegania tego pojęcia 

jako stanu niepokoju wywołanego niemożliwością jego zaspo-
kojenia. Odczuwanie potrzeb jest specyficzną właściwością roż-
nych podmiotów, ma zróżnicowaną hierarchię ważności, rożną 
treść i intensywność odczuwania oraz wyraża rożną kolejność ich 
zaspokajania.

____Zmiany w prawie karnym mate-
rialnym i procesowym w latach 2013-
2017. Zagadnienia wybrane, red. 
Hanna Paluszkiewicz, „Acta Iuridica 
Lebusana”, vol. 7, Oficyna Wydawni-
cza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Zielona Góra 2017, oprawa miękka, s. 
168, ISBN 978-83-7842-317-1
W niniejszym opracowaniu zbiorowym 
autorzy poszczególnych tekstów po-
dejmują problematykę wybranych ele-
mentów reformy prawa karnego sensu 
largo i dokonują ich krytycznej analizy, 
wskazując na konsekwencje wprowadzo-
nych przez ustawodawcę na przestrzeni 

zaledwie czterech lat zmian. Prezentowana monografia nie ma 
tym samym charakteru opracowania systemowego, co jest na-
stępstwem wprowadzonych w systemie prawa karnego modyfi-
kacji, pośród których dostrzec można i przemyślane konstruk-
cje prawne, i propozycje będące jedynie realizacja zgłaszanych 
w piśmiennictwie ad hoc emocjonalnych postulatów, którym 
ustawodawca uległ.

____Lilla Młodzik, Kultura współdzia-
łania służby ochrony bezpieczeństwa 
publicznego na przykładzie funkcjo-
nariuszy Nadodrzańskiego Oddziału 
Straży Granicznej, Oficyna Wydawni-
cza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Zielona Góra 2018, oprawa miękka, s. 
248, ISBN 978-83-7842-315-7
Obszary współdziałania w służbach ochro-
ny bezpieczeństwa publicznego obejmują 
wiele aspektów. Powszechność omawiane-
go zagadnienia powoduje, że nie zawsze 
zdajemy sobie sprawę z wagi ich występo-
wania. Potrzebę tę dostrzega się najczę-

ściej zbyt późno, w sytuacji braku synergii i deficytów w sprawnej 
realizacji celów i zadań, szczególnie w trudnych, złożonych sytu-
acjach. Podstawą współdziałania są relacje, o których rozwoju sta-
nowią przede wszystkim elementy kultury organizacyjnej kształtu-
jące pożądane zachowania. 

____„Relacje. Studia z nauk społecz-
nych” 2017, nr 4, red. Zdzisław Wołk, 
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, oprawa miękka, s. 
230, ISSN 2543-5124
„Relacje” to nie tylko tytuł. To celowo 
wybrany punkt orientacyjny, metafora, 
przesłanie i jednocześnie kierunek dzia-
łania osób zaangażowanych w rozwój 
czasopisma. Redaktorzy i autorzy za-
mieszczanych tutaj tekstów eksponują 
słowo „relacje” z kilku powodów. Chce-
my, po pierwsze, określić nasz punkt 
widzenia na rzeczywistość społeczną, 

jako ze swej natury „relacyjną”. Po drugie, akcentujemy w ten 
sposób potrzebę i zamiar systematycznego badania i opisywania 
relacji interpersonalnych i międzygrupowych. Po trzecie, dążymy 
do stworzenia interdyscyplinarnego ośrodka, który skupiałby 
badaczy i specjalistów różnych dziedzin, zainteresowanych 
rozwojem wiedzy na temat relacji.

zebrała Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza


