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w tej książce stanowiły wyrazisty przejaw zagrożeń demo-
kracji w państwie bez ambicji militarnych i ekspansjoni-
stycznych, będących często cechą innych autokratycznych 
reżimów. Potwierdzają one ogólniejszą prawidłowość, iż 
„demokracja parlamentarna w państwach, które powstały 
po rozpadzie dawnych imperiów, jak również w większości 
państw basenu Morza Śródziemnego i w Ameryce Łacińskiej, 
była delikatną rośliną rosnącą na delikatnym podłożu”.

zebrał Piotr Pochyły
Instytut Politologii 

* * *

Studium ma charakter zarazem historyczny i politologicz-
ny. Casus Czechosłowacji jest dobrym obiektem badawczym z 
obydwu punktów widzenia. W latach 1938-1939 podjęto tam 
nieudaną próbę przekształcenia systemu politycznego, jego 
nowy kształt nazywając II Republiką. Dla politologa przypa-
dek ten może być pomocny we wzbogaceniu ogólniejszej 
wiedzy o właściwościach tego rodzaju przemian ustrojowych 
oraz dotyczącej zagrożeń demokracji w następstwie zawiro-
wań ekonomiki i polityki, powodowanych przez kryzysy go-
spodarcze i polityczne, jakie miały miejsce w przeszłości, ale 
też – potencjalnie – mogących wystąpić i dziś. 

Obecny kryzys skłania do zainteresowania procesami za-
chodzącymi w podobnej sytuacji w przeszłości. Z tego punk-
tu widzenia komplementarna dla tego studium jest moja 
wcześniejsza publikacja traktująca o współczesnym kryzysie 
gospodarczym, będąca próbą analizy politycznych, ekolo-
gicznych i ekonomicznych aspektów kryzysu w globalnej skali 
[Kryzys. Polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunko-
wania, Warszawa 2010]. W tym studium koncentruję się na 
analizie konkretnego przypadku: degeneracji i samobójczego 
przekształcenia systemu demokratycznego w jednym pań-
stwie – Czechosłowacji. Wprawdzie bezpośrednie przyczyny 
procesów zachodzących w latach 1938-1939 miały charakter 
głównie polityczny, a kryzys zapoczątkowany w 1929 r. ob-
szedł się z Czechosłowacją względnie łagodnie, lecz w skali 
globalnej jej los był skutkiem wzrostu siły istniejących już 
państw dyktatorskich i pojawienia się nowych w następstwie 
tego kryzysu, zwłaszcza nazistowskiej III Rzeszy, zatem sta-
nowił jego pośrednią konsekwencję. 

Procesy opisywane w tej książce stanowiły wyrazisty prze-
jaw zagrożeń demokracji w państwie bez ambicji militarnych 
i ekspansjonistycznych, będących często cechą innych auto-
kratycznych reżimów. Potwierdzają one ogólniejszą prawi-
dłowość, iż „demokracja parlamentarna w państwach, które 

powstały po rozpadzie dawnych 
imperiów, jak również w więk-
szości państw basenu Morza Śród-
ziemnego i w Ameryce Łacińskiej, 
była delikatną rośliną rosnącą na 
delikatnym podłożu”.

__ Mariusz Malinowski, Z Inde-
xem w podróży. Spełnione ma-
rzenia, s. 132, oprawa broszu-
rowa, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2013 

__ Andrzej Małkiewicz, Samobój-
stwo demokracji Czechosłowa-
cja w okresie II Republiki 1938-
1939, s. 522, oprawa broszu-
rowa, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Wrocław–Zielona Góra 2013

Czechosłowacja u schyłku pierw-
szej niepodległości, między dyk-
tatem monachijskim we wrześniu 
1938 r. a niemiecką agresją w 
marcu 1939 r., przeżyła burzliwy 
proces przebudowy. Nastąpiło tu 

załamanie demokracji, podjęto próbę ukształtowania syste-
mu politycznego, który badacze określają jako autorytarny 
bądź totalitarny. W badaniach ostatnich dziesięcioleci szcze-
gólnie wiele uwagi poświęcono procesom przebiegającym 
w kierunku przeciwnym: przezwyciężaniu totalitaryzmów i 
dyktatur, budowaniu demokracji. Sam opublikowałem kilka 
tekstów z tego zakresu. Natomiast droga odwrotu od demo-
kracji wywoływała nieco mniej zainteresowania, choć i w 
tym zakresie powstało wiele studiów dotyczących genezy i 
rozwoju poszczególnych systemów dyktatorskich i totalitar-
nych. W przeszłości – po wielkim kryzysie lat 30. ubiegłego 
wieku – problematyka ta była ważnym polem zainteresowań 
naukowców z różnych dziedzin zajmujących się politycznymi 
uwarunkowaniami koniunktury gospodarczej, problematyką 
przemian ustrojowych w kryzysowych sytuacjach oraz polito-
logów badających uwarunkowania trwałości, funkcjonalności 
i zagrożeń demokracji, a także kulturoznawców rozpoznają-
cych, jak wartości wpływają na charakter i trwałość syste-
mów politycznych. Studium ma charakter zarazem historycz-
ny i politologiczny. Casus Czechosłowacji jest dobrym obiek-
tem badawczym z obydwu punktów widzenia. W latach 1938-
1939 podjęto tam nieudaną próbę przekształcenia systemu 
politycznego, jego nowy kształt nazywając II Republiką. Dla 
politologa przypadek ten może być pomocny we wzbogace-
niu ogólniejszej wiedzy o właściwościach tego rodzaju prze-
mian ustrojowych oraz dotyczącej zagrożeń demokracji w 
następstwie zawirowań ekonomiki i polityki, powodowanych 
przez kryzysy gospodarcze i polityczne, jakie miały miejsce 
w przeszłości, ale też – potencjalnie – mogących wystąpić 
i dziś. Obecny kryzys skłania do zainteresowania procesa-
mi zachodzącymi w podobnej sytuacji w przeszłości. Z tego 
punktu widzenia komplementarna dla tego studium jest moja 
wcześniejsza publikacja traktująca o współczesnym kryzysie 
gospodarczym, będąca próbą analizy politycznych, ekolo-
gicznych i ekonomicznych aspektów kryzysu w globalnej skali 
[Kryzys. Polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunko-
wania, Warszawa 2010]. W tym studium koncentruję się na 
analizie konkretnego przypadku: degeneracji i samobójczego 
przekształcenia systemu demokratycznego w jednym pań-
stwie – Czechosłowacji. Wprawdzie bezpośrednie przyczyny 
procesów zachodzących w latach 1938-1939 miały charakter 
głównie polityczny, a kryzys zapoczątkowany w 1929 r. ob-
szedł się z Czechosłowacją względnie łagodnie, lecz w skali 
globalnej jej los był skutkiem wzrostu siły istniejących już 
państw dyktatorskich i pojawienia się nowych w następ-
stwie tego kryzysu, zwłaszcza nazistowskiej III Rzeszy, zatem 
stanowił jego pośrednią konsekwencję. Procesy opisywane 
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__ Epoka a literatura i język 
w Słowiańszczyźnie Wschodniej, 
red. Andrzej Ksenicz, Polina 
Stasińska, Nel Bielniak, 
Aleksandra Urban-Podolan, 
s. 450, oprawa broszurowa, 
Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2013 

W tomie znalazło się 45 arty-
kułów slawistów z Polski, a także 
Rosji, Ukrainy i Białorusi. Tema-
tyka części literaturoznawczej 

obejmuje szeroki krąg zagadnień związanych z literaturą 
rosyjską od XVII w. do współczesności (m.in. twórczość M. 
Gogola, L. Tołstoja, A. Tołstoja, W. Chlebnikowa. A. Kupri-
na, B. Pasternaka. Z. Gippius, M. Cwietajewej, W. Nabo-
kowa, W. Szukszyna, W. Rasputina, W. Aksionowa i in.). 
Znalazły się tu także szkice poświęcone literaturze ukraiń-
skiej i białoruskiej (m.in. poezji Ołeha Olżycza i twórczości 
dramatycznej Ihara Sidaruka). Językoznawstwo reprezento-
wane jest m.in. przez opracowania z zakresu onomastyki, 
fonologii i frazeologii. Całość dopełniają dwa szkice natury 
kulturoznawczej.

__ Justyna Patalas-Maliszewska, 
Sławomir Kłos, 
Determinanty rozwoju 
przedsiębiorstw w aspekcie 
zarządzania wiedzą, 
s. 106, oprawa broszurowa, 
Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2013, 20,00 zł

O przewadze konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa decyduje w co-
raz większym stopniu jego poten-
cjał wiedzy, innowacyjność oraz 

stosowane technologie informatyczne. Znaczenie wiedzy 
pracowników doceniają inwestorzy, dla których wartość ryn-
kowa firmy wielokrotnie przekracza wartość księgową. Jed-
nak trudno jednoznacznie zdefiniować kapitał intelektualny 
organizacji. Jednym z obszarów wymagających zbudowania 
teoretycznych uzupełnień w tradycyjnej teorii organizacji i 
zarządzania są determinanty rozwoju organizacji, aby ta mo-
gła się w sposób elastyczny dopasować do zmian w turbulent-
nym otoczeniu. Autorzy podejmują próbę uszczegółowienia 
kluczowych aspektów rozwoju współczesnej organizacji. 

[…] Dotychczasowe zainteresowanie tematyką determi-
nantów rozwoju organizacji obejmowało w zasadzie wybra-
ne obszary ich definiowania. Przede wszystkim zauważo-
no niszę badawczą w postaci bardziej pogłębionych badań 
nad ustaleniem zbioru czynników determinujących rozwój 
współczesnego przedsiębiorstwa w aspekcie zarządzania 
wiedzą. Książka powinna zainteresować praktyków i teorety-
ków organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Może być 
użyteczna jako literatura uzupełniająca w kształceniu stu-
dentów na kierunkach zarządzanie i marketing, zarządzanie 
i inżynieria produkcji.

zebrała Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza

Podczas jednego z wywiadów dziennikarz zapytał mnie, co 
napędza człowieka, by wciąż jechać naprzód. Na pierwszy 
rzut oka odpowiedź wydała się prosta. Potem jednak zauwa-
żyłem, że nie znałem odpowiedzi. Co tak naprawdę pcha nas 
do przodu? Jednych chęć przeżycia przygody, innych zro-
bienia czegoś razem, a jeszcze innych dobra zabawa. Mnie 
jednak mobilizuje pragnienie spełnienia marzeń. To niesa-
mowite uczucie, kiedy osiąga się swój cel, kiedy realizuje 
się marzenia. Dla takiego uczucia warto ciężko pracować i 
wkładać w to całego siebie. Podróżami zarazili mnie rodzi-
ce, zabierając na samochodowe wyprawy po Polsce. To póź-
niej przerodziło się w pasję, którą udaje mi się realizować. 
Czasem pytają mnie uczniowie w szkołach, w których opo-
wiadam o naszej eskapadzie, co trzeba mieć, by pojechać 
w świat, co trzeba wiedzieć? Odpowiedź według mnie jest 
prosta – potrzebny jest zapał, chęci i poświęcenie w całości. 
Zaczynając realizację moich marzeń, nie miałem ani samo-
chodu, ani pieniędzy i doświadczenia. W trzy miesiące udało 
mi się z grupą przyjaciół, ogromnym nakładem sił, kupić i 
wyremontować busa i zebrać fundusze na podróż. Doświad-
czenie zdobywałem wraz z kolegami z każdym przejechanym 
kilometrem podczas wyprawy. Teraz już wiem, że granice są 
tylko w naszych głowach i jeżeli tylko chcemy, możemy speł-
nić każde marzenie, nawet te najskrytsze.

__ „Dyskursy Młodych 
Andragogów”, tom 14, red. 
Małgorzata Olejarz, s. 352, 
oprawa broszurowa, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2013 

Oddajemy w ręce Czytelników 
czternasty tom czasopisma „Dys-
kursy Młodych Andragogów”. Zna-
lazły się w nim teksty młodych 
naukowców – pedagogów spo-
łecznych, andragogów, porado-

znawców, socjologów – reprezentujących różne środowiska 
akademickie z Polski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Pedago-
giczny w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw-
ła II, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Zielonogórski, 
Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu, Szkołę Główną Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie) oraz z zagranicy (Uni-
wersytet Humboldta w Berlinie i Uniwersytet Leibniza w Han-
noverze). Przygotowując rocznik, staraliśmy się, by zawarte 
w nim artykuły odzwierciedlały i były niejako przeglądem 
tego, czym zajmują się dziś młodzi badacze na polu szeroko 
rozumianej edukacji dorosłych, co ich konkretnie interesuje 
oraz w jaki sposób prowadzą swoje prace badawcze. Proble-
matyka tekstów, pokazująca różnorodność i wielokierunko-
wość rozwoju młodego środowiska naukowego, tradycyjnie 
została uporządkowana w trzech działach tematycznych: an-
dragogicznym, poradoznawczym i metodologicznym. [...] W 
ręce Czytelników oddajemy tom, w którym zebrano teksty 
pokazujące zarówno różnorodność i wielokierunkowość za-
interesowań młodych naukowców, jak i ich zaangażowanie i 
postawę wobec zgłębianych problemów. Mamy nadzieję, że 
owo zaangażowanie będzie dobrym przyczynkiem do wnikli-
wej lektury tomu, jak też inspiracją do stawiania kolejnych, 
interesujących pytań badawczych, tak w obszarze teorii, jak 
i praktyki społecznej, oraz do podejmowania prób poszuki-
wania na nie odpowiedzi.
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