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sowała do finałów. Koło naukowe postanowiło brać udział 
w jak największej ilości kategorii wiekowych i drużynowych. 
W Mistrzostwach Polski można wziąć udział w następujących 
kategoriach:
- Przedszkolaki – do 7 lat, - Dzieci – do 12 lat, - Juniorzy – do 
16 lat, - Amatorzy, - Miska Tradycyjna – każdy chętny, - We-
terani – powyżej 60 lat, - Puchar Wielkiego Mistrza – każdy 
chętny, - Profesjonaliści, - Profesjonalistki, - Drużyny 2-oso-
bowe, - Drużyny 3-osobowe, - Drużyny 5-osobowe.

Pierwszy dzień płukania złota i fantastyczne wyniki w pół-
finałach. Niestety nie udało się tak dobrych osiągnięć utrzy-
mać w finałach i ostatecznie członkowie koła naukowego 
ZABKA, ich rodziny i przyjaciele zajęli następujące miejsca:
_ Kategoria Przedszkolaków: Karol Michalski – 2. miejsce
_Kategoria Dzieci: Zuzia Michalska – 8. miejsce, Jakub Świr-

ski – 9. miejsce, Karol Michalski – 14. miejsce
_ Kategoria Juniorzy: Daria Ciemała – 3. miejsce, Zuzia Mi-

chalska – 6. miejsce
_Kategoria Amatorzy: Zuzia Michalska – 3. miejsce, Daria 

Ciemała – 4. miejsce, Iwona Michalska – 5. miejsce, Monika 
Michalska – 9. miejsce

Ponadto w tej kategorii awans do finału uzyskali: Stąpor 
Andrzej, Świrski Adam, Grala Henryk. Niestety, ze względu 
na spóźnienie się na start finału zostali zdyskwalifikowani.
_Miska Tradycyjna: Przymysław Michalski – 1. miejsce, Da-

riusz Michalski – 14. miejsce, Rodzeń Bartosz – 16. miejsce
_Profesjonaliści: Przemysław Michalski – 12. miejsce, Dariusz 

Michalski – 28. miejsce . Bartosz Rodzeń – 29. miejsce 
_Drużyny 2–osobowe: Agrest Team – 12. miejsce, ŻABKA – 17. 

miejsce
_Drużyny 3–osobowe: Nasze Rio – 8. miejsce
_Drużyny 5–osobowe: ŻABKA – 3. miejsce.

Ostatecznie przywieźliśmy 5 medali: 1 złoty (Miska Tra-
dycyjna), 1 srebrny (Przedszkolaki) i 3 brązowe (Juniorzy, 
Amatorzy, Drużyna 5–osobowa).

Mamy nadzieję na większe sukcesy w Mistrzostwach Polski 
w Nocnym Płukaniu Złota, które odbędą się już w połowie 
czerwca!

Dariusz Michalski „Agrest”
Opiekun Koła

noWoŚcI WyDAWnIcZe
__ Mit – literatura – tajemnica, red. Waldemar Gruszczyński, To-
masz Ratajczak, Bogdan Trocha, „Fantastyczność i Cudowność”, 
s. 306, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2013, ISBN 978-83-7842-115-3

„Mitologia – jak twierdzi Joseph Campbell – jest przedostatnią prawdą 
– przedostatnią, bo tej ostatecznej nie można ująć w słowach” [...]. 
Okazuje się, że równie trudno jest ująć i uporządkować wszystko to, 
co tyczy się mitu, mit bowiem „jest wszystkim i niczym zarazem” 
[...] lub – jak zauważono w jednym z zamieszczonych tu szkiców 

– „w obszarze refleksji humanistycznej […] 
stanowi kategorię o wieloznacznej treści” 
[...]. Ta złożoność problematyki jest jej 
wadą i zaletą. Wadą, gdyż nie da się objąć 
syntetycznie wszystkich sposobów uobec-
niania się mitu w literaturze i innych tek-
stach kulturowych, np. filozoficznych czy 
religijnych. Nie potrafimy wskazać etapów 
ewolucji ani też sposobu funkcjonowania 
mitologii. Dodatkowym problemem, przed 
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jakim stoimy, jest szeroki horyzont pojęciowy, tj. mnogość definicji 
mitów, a także niezliczona ilość kontekstów, które wywołują gąszcz 
dodatkowych pytań i wątpliwości, przywołując niejednokrotnie to, 
co nazwalibyśmy Tajemnicą, a więc elementy irracjonalne, podświa-
dome, nieuświadamiane, metafizyczne czy też ukryte przed ludzkim 
rozumem w inny sposób. Z kolei patrząc na tę wieloaspektowość 
z innej perspektywy, dostrzeżemy to, co pozytywne, tj. możliwość 
zaistnienia dyskursu o wielorakim charakterze: antropologicznym, fi-
lozoficznym, literaturoznawczym, psychologicznym czy religioznaw-
czym, w którym poruszane będą coraz to nowe aspekty, w różnoraki 
sposób wiążące się z mitem i na swój sposób otwierające nowe per-
spektywy i ścieżki poszukiwań. 
Żywimy nadzieję, że nowe perspektywy i impuls do poszukiwań da 
prezentowany tom, w którym zamieściliśmy dwadzieścia jeden tek-
stów oddających bogactwo tematyki powiązanej z mitem, pogrupo-
wanych w trzy działy: Teorie i metody (I), Mitologie w literaturze 
i kulturze popularnej (II) oraz Literatura „głównego nurtu” i jej mi-
tologiczne aspekty (III). Autorami tych wypowiedzi są badacze re-
prezentujący różne dyscypliny (m.in. teologię i filozofię) i ośrodki 
akademickie (m.in.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski, 
Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszty-
nie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet 
Zielonogórski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Naro-
dowej w Krakowie oraz Akademię Pomorską w Słupsku).

[Fragment]

__ Artur Wandycz, Dziecko podkarpac-
kie. Standardy rozwojowe wysokości 
i masy ciała, s. 330, A4, oprawa twar-
da, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona 
Góra 2014, ISBN 978-83-7842-109-2

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży jest 
stale monitorowany i oceniany przez an-
tropologów. Zbierane w różnych popula-
cjach wyniki pozwalają wysnuwać wnio-
ski odnośnie do rozwoju populacji, a tak-
że dokonywać porównań i ocen zmian 
międzypokoleniowych. Zmiany międzypo-

koleniowe cech budowy fizycznej ciała dokonują się w czasie pod 
wpływem różnorodnych czynników natury środowiskowej, społecz-
nej, kulturowej, a nawet genetycznej. 
Duże tempo zmian społecznych i środowiskowych niesie ze sobą za-
równo pozytywne, jak i negatywne skutki dla populacji człowieka. 
Rozwój osobniczy jest stosunkowo czułym wskaźnikiem stanu, statu-
su i rozwarstwienia społeczno-ekonomicznego społeczeństwa, więc 
pomiary cech i wskaźników budowy ciała są wysoce pożądanym ele-
mentem zarówno oceny, jak i szeroko rozumianej profilaktyki zdro-
wotnej. 
Otrzymane w przeprowadzonych badaniach wyniki posłużą w niniej-
szym opracowaniu do realizacji następujących zamierzeń: 
– przedstawienia ontogenetycznej zmienności wysokości i masy ciała, 
– przedstawienia wielkości wybranych wskaźników rozwoju soma-

tycznego, 
– prześledzenia wpływu wybranych zmiennych społecznych na po-

ziom cech somatycznych, 
– ustalenia różnic dymorficznych w obrębie cech somatycznych, 
– określenia intensywności różnic wielkości zmian sekularnych wyso-

kości i masy ciała, 
– przedstawienia wielkości cech urodzeniowych dzieci podkarpackich, 
– dokonania oceny rozwoju fizycznego (siatki centylowe) i przedsta-

wienia propozycji norm modelu wybranych cech somatycznych dla 
dzieci i młodzieży ziemi podkarpackiej. 

Z tak postawionych celów szczegółowych wyłania się główny cel 
monografii, którym jest ocena i analiza rozwoju fizycznego dzieci 
i młodzieży województwa podkarpackiego uwzględniająca cechy 
środowiskowe i społeczne – szczególnie w odniesieniu do wysokości 
i masy ciała.

[Fragment]

__ Anna Ulwańska, Romans rosyjski. Geneza i interpretacja, s. 
152, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2013, ISBN 978-83-7842-097-2, CD

Tematem [pracy] jest romans rosyjski. 
Omówiona jest droga, jaką przebywa ten 
gatunek liryki wokalnej w Rosji od pieśni 
ludowej do czasów obecnych. Język pracy 
jest czasami zbyt beletrystyczny, jednak 
jej celem jest raczej przybliżenie histo-
rii romansu, jego wielu obliczy, a także 
mniej znanych aspektów wykonawczych. 
Autorka stara się pokazać gatunek od 
strony jego zawartości emocjonalnej 
i podkreśla najważniejsze cechy stylu 
poszczególnych kompozytorów. Przed-
stawiony jest grunt historyczny i kulturo-
wy, na którym rodzi się i rozwija romans 

w Rosji i wyjaśniona jest terminologia. Omówione i przedstawione 
zostają podgatunki romansu. Zaprezentowane są sylwetki sławnych 
wykonawców romansu od czasów najwcześniejszych notatek na ten 
temat do obecnie królujących na scenach całego świata artystów. 
Przedstawione są związki romansu z folklorem rosyjskim i oriental-
nym, a także z tą właśnie tendencją związana twórczość kompozy-
torki pierwszej połowy XX wieku – Zary Lewiny. 
Drugą intencją niniejszej pracy jest wskazanie repertuaru mniej zna-
nego na polskiej scenie wokalnej. Ze względu na jego dostępność 
może on stać się cennym uzupełnieniem w programach nauczania na 
kierunkach wokalnych i może umożliwić rozbudowanie osobowości 
oraz warsztatu interpretacyjnego ucznia i studenta. W pedagogice 
wokalnej, w Polsce i nie tylko, szeroko i chętnie stosowana jest li-
teratura wokalna z zakresu twórczości pieśniarskiej F. Schuberta, 
z oczywistych powodów. Tutaj proponowany jest repertuar równie in-
teresujący dla wszystkich kolejnych etapów rozwoju młodego adepta 
sztuki wokalnej: od prostego romansu – pieśni okresu przed Micha-
iłem Glinką, poprzez utwory samego Glinki aż do trudnej i wyma-
gającej twórczości Piotra Czajkowskiego i Sergiusza Rachmaninowa. 
Autorka przedstawia też nowoczesne oblicze romansu, który prze-
trwał przez wieki i w dzisiejszej dobie dominacji w mediach dudnie-
nia i jazgotu znalazł sobie drogę do młodego słuchacza i wykonawcy 
przez na przykład muzykę filmową, seryjne programy telewizyjne, 
nowe konkursy dla młodych wykonawców i blogi internetowe.

[Fragment]

__ Olga Ksenicz, Pierwszoplanowe par-
tie dla „soprano primo” i „soprano se-
condo” w wybranych operach Georga 
Friedricha Haendla. Specyfika, podo-
bieństwa i różnice partii stworzonych 
dla Franceski Cuzzoni i Faustiny Bor-
doni, s. 73, B5, oprawa miękka, Aka-
demia Muzyczna im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza 
UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-
7842-100-9, CD

The rival Queens – „królowe rywalki”, „rywalizujące władczynie”... 
Takim zwrotem, skrótowym i wyrazistym jednocześnie, opisywano 
i określano dwie znakomitości barokowego wykonawstwa sceniczne-
go, śpiewaczki Franceskę Cuzzoni i Faustinę Bordoni. Obie wykonaw-
czynie, opromienione europejską sławą, wielbione, uznane i pobie-
rające bajecznie wysokie honoraria, los stykał z sobą kilkakrotnie; 
najbardziej znany pozostaje jednak dwuletni okres wspólnych wy-
stępów obu wokalistek na scenie londyńskiego Haymarket Theater 
w dziełach scenicznych, które z myślą o dwóch słynnych Włoszkach 
tworzył wielki Georg Friedrich Haendel. To właśnie rozkochana na 
równi w głosach i w wyrazistych osobowościach śpiewaczek londyń-
ska publiczność nadała im przydomek „królewskich rywalek”, z uwa-
gą śledząc ich poczynania zarówno na niwie artystycznej, jak i to-
warzyskiej.
Praca niniejsza nie stawia sobie za cel poczynienia ustaleń czysto bio-
graficznych wobec obu wzmiankowanych śpiewaczek – szczegółowe 
ustalenia chronologiczne, dokonywanie odkryć kolejnych materiałów 
źródłowych, wnikliwe studia nad dokumentami epoki należy pozo-
stawić specjalistom najbardziej w tej dziedzinie miarodajnym, czyli 
muzykologom oraz teoretykom muzyki, specjalizującym się w histo-
riografii muzycznej. Z tego też powodu przytoczone w toku rozważań 
biogramy Franceski Cuzzoni i Faustiny Bordoni zostaną potraktowa-
ne zwięźle, jednakże z dbałością o zaprezentowanie relacji z epoki 
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(których znacząca liczba szczęśliwie się zachowała) dotyczących obu 
śpiewaczek. Przedmiotem szczególnego zainteresowania autorki pra-
cy są studia nad specyfiką czysto muzycznego ukształtowania partii, 
których prawykonawczyniami były Cuzzoni i Bordoni, partii, które 
Haendel konstruował z myślą o naturalnych predyspozycjach gło-
sowych oraz walorach ekspresyjno-wykonawczych obu wokalistek, 
z jednoczesną dbałością o maksymalną równorzędność ich poczynań 
scenicznych. Już na wstępie można zaryzykować stwierdzenie, że 
tylko twórca o tak genialnych predyspozycjach, jak Saksończyk, był 
w stanie podołać karkołomnemu zadaniu; bo też niemal niewykonal-
ne wydaje się uniknięcie pretekstu do wybuchu niezadowolenia czy 
starcia pomiędzy obu rywalizującymi śpiewaczkami – a także pomię-
dzy wielbicielami ich talentu, podzielonymi na dwa tyleż fanatyczne, 
co zaciekle zwalczające się obozy. 

[Fragment]

__ Marta Ratajczak, Facetten von Autor-
schaft. Hans-Christian Kirsch zwischen 
Phantastik und Biographik, s. 225, B5, 
oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza 
UZ, Zielona Góra 2014, ISBN 978-83-
7842-119-1

Der Autor Hans-Christian Kirsch, der unter 
seinem Pseudonym Frederik Hetmann 
bekannter ist als unter seinem bürgerli-
chen Namen und der jahrzehntelang zu 
den anerkannten Jugendliteraturauto-
ren zählte, zeichnet sich zunächst durch 

seine breitgefächerte schriftstellerische Tätigkeit aus, denn außer 
literarischen Texten verschiedener Gattungen wie Märchen, phanta-
stische Literatur, zeitkritisch-realistische Texte, Biographien hat er 
auch theoretische Schriften zur Märchenkunde und zur Theorie der 
phantastischen Literatur verfasst. Dies macht das Vorhaben einer 
Einordnung des Autors in das Handlungs- und Symbolsystem Kinder- 
und Jugendliteratur (KJL) kompliziert, denn die Zahl der von ihm 
produzierten Texte ist so umfangreich, dass eine Untersuchung den 
Rahmen der Arbeit sprengen würde. Zudem stellt sich die Frage, 
ob die Menge der Texte letztlich nicht Folgen für ihre künstlerische 
Qualität hat. Immerhin sind von Kirsch etwa zweihundert Bücher 
erschienen. Davon sind 130 eigene Texte, hinzu kommen rund 60 
Übersetzungen, die ihre Wurzeln in verschiedenen Kulturen der Welt 
haben. Trotz möglicher Einschränkungen gehört Hans-Christian Kirsch 
gleichwohl zu jenen Autoren, die im Handlungs- und Symbolsystem 
KJL „ein ganz eigenes Profil“ besaßen, was allein durch die zwei-
malige Verleihung des Deutschen Jugendbuchpreises unterstrichen 
wird.2 Schon im Jahr 1965 wurde Kirsch für seine „Amerika-Saga“ 
(1964) ausgezeichnet. 1973 wiederholte er diesen Erfolg, denn für 
seine erste Biographie „’Ich habe sieben Leben.’ Die Geschichte des 
Ernesto Guevara, genannt Che“ (1972) erhielt er erneut den für den 
Bereich Jugendliteratur wichtigsten Preis.

__ Ryszard Małachowski, Działalność 
wychowawcza księdza Aleksandra 
Zienkiewicza na Kresach Wschodnich 
Rzeczypospolitej i Dolnym Śląsku,  
s. 724, B5, oprawa twarda, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, 
ISBN 978-83-7842-075-0

Podjęcie badań naukowych dotyczących 
osoby i pedagogicznej aktywności księdza 
Aleksandra Zienkiewicza w kontekście 
historyczno-kulturowym wzmacniał rys 
ewidentnej oryginalności tak określonej 

problematyki zarówno już za życia, jak i po śmierci tego kapłana. 
Przekonanie o sensie i możliwości prowadzenia czynności poznaw-
czych z nim związanych narzucało się samorzutnie, ale „że powinni 
to uczynić kompetentni biografowie” [...] pisał ks. infułat Stanisław 
Turkowski. Potrzeba ta wynikała ze specyfiki i charakteru działań 
powszechnie znanej w Kościele katolickim i akademickim środowi-
sku intelektualno-wychowawczym postaci, konieczności wypełnienia 
„białych plam” w historiografii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
zubażających biografistykę Kresów Wschodnich, szansy, jaką stwa-

rzał rozpad środkowo-wschodniego, gospodarczo-ekonomicznego 
„bloku komunistycznego” [...] oraz militarno-ofensywnego „Układu 
Warszawskiego” [...] (faktycznie „Moskiewskiego”), zmierzającego 
do inspirowania nieustannej wojny i walki [...] w skali lokalnej i glo-
balnej. 
[...] Pierwszą próbę całościowego, wielostronnego ujęcia tematu 
związanego z osobą i czynem ks. A. Zienkiewicza stanowi dopiero 
niniejsza publikacja. Koncentrując się zatem na logiczno-treściowej 
strukturze książki, należy wspomnieć, że nadano jej układ chrono-
logiczno-problemowy [...]. I w takiej konwencji metodologicznej 
utrzymane są poszczególne rozdziały i podrozdziały, z charaktery-
stycznymi refleksjami retrospektywnymi tam, gdzie to było koniecz-
ne. Jej treści ukazane są w funkcjonalnym związku z szerokim tłem 
historyczno-cywilizacyjno-kulturowym epoki ks. A. Zienkiewicza. 

[Fragmenty Wstępu]

__ Renata Paliga, Krwiolecznictwo 
i krwiodawstwo w medycynie polskiej 
XIX i XX wieku (1830-1951). Od po-
wstania listopadowego do utworzenia 
Instytutu Hematologii, s. 296, B5, 
oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza 
UZ, Zielona Góra 2014, ISBN 978-83-
7842-102-3

W rozprawie wykorzystano źródła archi-
walne zdeponowane w Zbiorach Specjal-
nych Głównej Biblioteki Lekarskiej (m.in. 

teczki personalne lekarzy), Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Na-
rodowej w Warszawie, polskim Archiwum Cyfrowym, a także relacje 
świadków, zasoby wizualne, jak i źródła drukowane – oryginalne pu-
blikacje polskie i obce dotyczące krwiolecznictwa i krwiodawstwa, 
akty prawne, ponadto pamiętniki oraz wspomnienia pielęgniarek 
i lekarzy, relacje osób związanych z krwiodawstwem i krwiolecznic-
twem w Polsce zebrane w formie pisemnej bądź nagrane przez au-
torkę. W sposób krytyczny i ostrożny odniesiono się zaś do informacji 
zamieszczanych w Internecie, poszukując w nim głównie zdjęć. W 
celach poznawczych wykorzystano również ważniejsze w literaturze 
polskiej i obcej podręczniki dotyczące krwiolecznictwa i krwiodaw-
stwa badanego okresu. 
Syntezę uzupełniają rysunki i fotografie urządzeń do przetoczenia 
krwi. Są one odzwierciedleniem rozwoju techniki medycznej w XIX 
i XX wieku oraz wizualnym dowodem ewolucji metody transfuzji i in-
fuzji. 
[...] Autorka zdaje sobie sprawę, iż z powodu obszerności podjętego 
tematu, mimo długotrwałych poszukiwań materiałów do pracy, wiele 
wydarzeń mogło zostać niedostrzeżonych. Ma jednak nadzieję, że 
przedstawione opracowanie polskich dokonań w dziedzinie transfuzji 
krwi i infuzji płynów stanie się podstawą do dalszych, dokładniej-
szych badań tego tematu dla kolejnych badaczy. 

[Fragment Wstępu]

__ Małgorzata Konopnicka, Oficer, 
urzędnik, dworzanin. Kariery szlachty 
śląskiej w państwie pruskim (1740-
1806), s. 408, B5, oprawa twarda, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2014, ISBN 978-83-7842-108-5

W polskiej historiografii nie ma w zasa-
dzie opracowań kompleksowo ujmują-
cych zagadnienia funkcjonowania i zna-
czenia śląskiej społeczności szlacheckiej 
w realiach pruskiej monarchii absolutnej. 
Praca dr Małgorzaty Konopnickiej […] jest 

zatem jedną z pierwszych, w której podjęto taką próbę i – nale-
ży dodać – w pełni udaną. Nie jest to jednak podejście tradycyjne, 
w którym opisane zostało znaczenie poszczególnych śląskich rodzin 
szlacheckich w monarchii pruskiej, ale nowoczesne spojrzenie na 
szlachtę jako określoną strukturę, oczywiście zróżnicowaną mająt-
kowo, ale w tym okresie spójną i uprzywilejowaną.

[prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, 
Uniwersytet Zielonogórski]
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Problem dotyczący aktywności publicznej szlachty śląskiej po 1740 r., 
który obrazowałby stopień jej akceptacji państwa pruskiego oraz 
ujawniał społeczny kontekst jego umacniania się na Śląsku, zwłasz-
cza wśród warstw szlacheckich, od dawna był uważany za prioryte-
towy dla zrozumienia procesów spajania Śląska z nowym państwem, 
a jednocześnie nie istnieją współczesne badania, które choć w ja-
kimś obszarze podejmowałyby te zagadnienia. Równie niezbadanym 
aspektem kształtu śląskiej warstwy szlacheckiej była jej ewolucja 
w systemie absolutystycznym, w warunkach stymulowanego przez ten 
system angażowania „zawodowego” szlachty w wyznaczone obszary 
instytucjonalne i zarządzania społeczeństwem. Jedynie Pani Małgo-
rzata Konopnicka od kilku już lat bada różne aspekty wspomnianych 
problemów, a obecna książka Oficer – urzędnik – dworzanin. Kariery 
szlachty śląskiej... stała się ich kompleksowym opracowaniem. W za-
kresie podjętego tematu badawczego można zatem stwierdzić, że to 
praca zarówno nowatorska, jak i od dawna oczekiwana, wypełniająca 
dotkliwą lukę w historiografii śląskiej, polskiej i niemieckiej.

[dr hab. Gabriela Wąs, prof.  
Uniwersytetu Wrocławskiego]
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zebrała Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza

Miło nam donieść, że nakładem Domu 
Wydawniczego Elipsa ukazała się książka 
Krosno Odrzańskie. Dynamika struktury 
społecznej w mieście przygranicznym. 
Autorką jest dr A. Mielczarek-Żejmo. 

Ze wstępu: «Celem pracy jest ukaza-
nie przemian struktury społecznej małego 
miasta pogranicza polsko-niemieckiego. 
(...)W odpowiedzi na pytanie o to, jakim 
przemianom uległa struktura wybranej 
społeczności sprawdzeniu została podda-
na hipoteza o protransformacyjnym kie-
runku (charakterze) przemian w małym 

mieście pogranicza polsko-niemieckiego po 1989 roku.
 Przygotował Artur Kinal


