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____ Prawo samorządu terytorial-
nego – doświadczenia, wyzwania 
i perspektywy. Lubuskie Forum 
Prawa Samorządu Terytorialnego, 
red. Andrzej Bisztyga, Anna Cho-
dorowska, Anna Feja-Paszkiewicz, 
„Acta Iuridica Lebusana”, vol. 12, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona 
Góra 2019, B5, oprawa miękka, s. 
574, ISBN 978-83-7842-400-0

Samorząd terytorialny stanowi istot-
ny element ustroju demokratycznego 
państwa. Ustrój władzy lokalnej de-
mokratycznego państwa z założenia 

cechuje dualizm, zgodnie z którym oprócz wyposażonej w pe-
wien zakres zadań lokalnych administracji rządowej funkcjo-
nują jeszcze komunalne korporacje o szczególnym statusie 
prawnym reprezentujące interesy lokalnych wspólnot, którym 
są podporządkowane. Są to jednostki samorządu terytorial-
nego, którym mocą Konstytucji RP służy prawna osobowość, 
prawo własności i inne prawa majątkowe oraz których samo-
dzielność podlega ochronie prawnej. Ponadto, w odniesieniu 
do zadań publicznych o charakterze nieogólnopaństwowym, 
samorządowi terytorialnemu służy konstytucyjnie wyrażone 
domniemanie kompetencji. Obrazu ustrojowej pozycji samo-
rządu terytorialnego dopełniają konstytucyjne zasady jego sa-
modzielności oraz decentralizacji władzy publicznej.

____ „In Gremium”, t. 13, Oficy-
na Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2019, B5, oprawa miękka, s. 312, 
ISSN 1899-2722, ISBN 978-83-
7842-396-6

Dan-Tudor Ionescu, The place of 
the legend of Alexander of Mace-
don in the larger context of the 
Old Romanian literature
Ewa Kluska-Jaśkowiak, „Pater 
Aeneas, Romanae stirpis origo...”. 
Mit o Eneaszu i jego obecność w li-
teraturze epoki Augusta

Victoria Győri, Greco-Roman precedents on Confederate 
currency

Barbara Brzuska, Antyk jako źródło wzorów wychowaw-
czych i edukacyjnych w Polsce czasów rozbiorowych
Katarina Petrovićová, Us and them.The role of persuasive 
and manipulative strategies in creation of public enemies
Ewa Jakimowska, Gilles Deleuze i Michel Foucault o pla-
tońskim „Polityku”. Od pozorów prawdy do krytyki władzy
Mirosław J. Leszka, Car Piotr (927-969) w „Opowieści pro-
roka Izajasza”. Kilka uwag
Krzysztof Benyskiewicz, Puer et ruthena puella, czyli 
małżeństwo Mieszka syna Bolesława Szczodrego. Artykuł 
polemiczny
Arkadiusz Cincio, Zielonogórskie muzealnictwo winiarskie 
w latach 1922-2017
Grzegorz Wanatko, Od winiarni Briegera do cerkwi grec-
kokatolickiej
Angelika Krawiec, Traubenmadonna w kulturze winiar-
skiej nad Mozelą w Niemczech (wybrane przykłady)
Aleksandra Tomicka, Motyw „starego winka” w „Śpiewce” 
Jakuba Jasińskiego
Katarzyna Meller-Rebelska, Motyw wina we współczesnej 
literaturze lubuskiej
Kamila Gieba, Tradycje winiarskie w literaturze lubuskiej 
w kontekście regionalnej polityki miejsca
Michał Banaszak, Rola przekładu poetyckiego w recepcji 
angielskiej poezji metafizycznej XVII wieku w Polsce. Za-
rys problematyki
Małgorzata Karczewska, Vaida Žegunienė, The perception 
of English by Polish and Lithuanian university students: im-
plications for higher education

[fragm. Spisu treści]

____ Stefan Konstańczak, Etyka 
niezależna w Polsce, Oficyna Wy-
dawnicza UZ, Zielona Góra 2019, 
B5, oprawa miękka, s. 498, ISBN 
978-83-7842-389-8
Etyka niezależna doczekała się w Pol-
sce wielu opracowań pisanych za-
równo przez jej przeciwników, jak 
i zwolenników. W zasadzie wszystkie 
dotychczasowe opracowania na jej 
temat są reakcją na opublikowanie 
przez Tadeusza Kotarbińskiego w ra-
mach Biblioteczki „Po Prostu” nie-
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wielkiej broszury zatytułowanej Sprawy sumienia. Otwiera 
ją właśnie publikacja zatytułowana przez autora Zagadnienia 
etyki niezależnej. Z wielu jednak względów można potrakto-
wać ten nurt jako rezultat pewnego intelektualnego procesu 
w polskiej humanistyce, który został zapoczątkowany jeszcze 
przez nurt klasycznego pozytywizmu, a jego rezultatem był 
zamysł, który stanowi z pewnością jedno z największych osią-
gnięć rodzimej myśli etycznej.

____ „ICT in Educational Design. 
Processes, Materials, Resources – 
KEGA Edition”, vol. 14, Scientific 
Editor Eunika Baron-Polańczyk, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona 
Góra 2019, B5, oprawa miękka, s. 
156, ISSN 2450-3967, ISBN 978-83-
7842-411-6

The fact that technology has heavily 
permeated all areas of our day-to-day 
lives reflects in specialised as well as 
general education. History has proven 
that technology helps us effectively so-
lve our day-to-day problems, provides 

new possibilities, and helps us successfully implement our ideas 
into reality and practically into our personal lives. This process 
has been observable for a long time and its intensity is constan-
tly increasing. Powerful and rapid technological development 
significantly affects not only research and technological develop-
ment, but also industry, services, agriculture, and private life. In 
the context of the global economy, worldwide robotisation and 
artificial intelligence are developing, along with a new field re-
ferred to as the Internet of Things. With an increasing intensity, 
the changes initiated by technological and social development 
can also be observed in the discourse about technical education 
at primary and high schools. It drives the transformation proces-
ses in theory as well as in teaching practice.

[fragm. tekstu]

____ „Relacje. Studia z Nauk Spo-
łecznych”, nr 6/2018, red. Zdzi-
sław Wołk, Oficyna Wydawnicza 
UZ, Zielona Góra 2019, B5, oprawa 
miękka, s. 156, ISSN 2543-5124

Przedkładamy do lektury kolejny nu-
mer „Relacji” z nadzieją, że zostanie 
przyjęty życzliwie. Szeroka formuła 
tematyczna pisma umożliwia publi-
kowanie w nim artykułów osób repre-
zentujących różne dyscypliny nauki. 
W numerze szóstym zostały więc za-
mieszczone teksty zróżnicowane pod 
względem tematycznym. Także po-

dobnie jak w poprzednich numerach doświadczenie naukowe 
Autorów jest również bardzo różne. Są więc teksty uznanych 
badaczy, jak też osób debiutujących. Naszym dążeniem jest 
umożliwienie publikowania tekstów przez wszystkich, nieza-
leżnie od doświadczenia i pozycji naukowej. Jednym z celów 
jest, oprócz upowszechniania wyników badań naukowych, tak-
że stwarzanie możliwości zamieszczania tekstów przez osoby 
startujące w obszarze nauki, doskonalące swój warsztat pisar-
ski.

[fragm. Od Redakcji]

____ „Przegląd Narodowościo-
wy. Review of Nationalities”, nr 
9/2019, Sport as the Expression 
of Nations Issues, Oficyna Wydaw-
nicza UZ, Zielona Góra 2019, B5, 
oprawa miękka, s. 292, ISSN 2084-
848X (print), ISSN 2543-9391 (on-
-line)

Alan Bairner, Nation and sporting 
places: exploring the national stadia 
of a (dis)United Kingdom
Michał Marcin Kobierecki, The do-
mestic dimension of sports diplomacy
Jose Luis Perez Trivino, Rafael Va-

lencia Candalija, The thermometer of sporting nationalism
Kyle W. Kusz, Notes on the uses of sport in Trump’s white 
nationalist assemblage
Ewa Ciembroniewicz, Kungfu/wushu in the promotion of Chi-
na’s culture and image
Katarzyna Mirgos, Goazen mendira! (Let’s go to the mounta-
ins!). Hill walking and Basque identity
Tomasz Kołodziej, The influence of the nationality of players 
on the effectiveness of eSports teams on the example of The 
International DOTA2 tournaments 
Barry Judd, Christopher Hallinan, Indigeneity and the Di-
sruption of Anglo Australia Nationalism in Australian Football
Manase Kudzai Chiweshe, Money, football and politics: Asia-
gate and the scourge of match-fixing in Zimbabwe
Billy Graeff, Daiana Viacelli Fernandes, Continuity, change 
and rupture in Brazilian sport: reflections from the profile of 
the Ministers of Sport and the budget of the Ministry of Sport
Weronika Gornicka, Transposition of a national sporting event 
into a transnational event using the example of El Clasico
Wioletta Husar-Poliszuk, Political corrida. Catalan-Spanish 
parallels

[fragm. Contents]

____ Łukasz Janeczek, Gospodarka 
w dobrach skasowanego klasztoru 
oo. Cystersów w Koprzywnicy w la-
tach 1819-1864, Oficyna Wydaw-
nicza UZ, Zielona Góra 2019, B5, 
oprawa miękka, s. 180, ISBN 978-
83-7842-398-0

Problematyka związana z kwestią 
kasat klasztornych, zwłaszcza w kon-
tekście ekonomicznym, mimo olbrzy-
miego potencjału nie została dotych-
czas należycie zbadana. Wynika to po 
części ze specyfiki, jaka cechują się 
badania odnoszące się do historii go-

spodarczej, jak też z rozproszenia źródeł. Ich kwerenda jest 
bowiem żmudną, czasochłonną i nierzadko uzyskane wyniki są 
niesatysfakcjonujące. Jednakże należy podkreślić znaczenie 
znajdujących się w nich informacji, poza sprawami związany-
mi stricte z ekonomią, odnajdziemy tam bowiem również waż-
ne informacje dotyczące wielu innych dziedzin życia. Widać 
tam problemy dnia codziennego, z którymi musieli się zma-
gać ówcześni ludzie. Na kartach archiwaliów spotykamy się ze 
świadectwami licznych kłopotów, jakie dotykały przeciętnego 
człowieka: nieurodzaje, choroby, niski popyt, niesumienność 
i opieszałość urzędników, słowem wszystko to, czego i dziś 
można doświadczyć. Z tego powodu niniejsza publikacja ma 
na celu przedstawienie w sposób tak wierny jak to tylko moż-
liwe wszelkich aspektów związanych z kasatą zakonu w Ko-
przywnicy w perspektywie ekonomicznej. 


