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NOWOŒCI
WYDAWNICZE
Z. IZDEBSKI, J. DEC,
CRIMINAL JUSTICE RESPONSE TO
TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS
IN POLAND, S. 108, B5, OPRAWA
BROSZUROWA, OFICYNA WYDAWNICZA
UZ, 2009.
The late 1980s and the early 90s were
characterized with signiﬁcant changes
on the geopolitical map of Central and
Eastern Europe. The period of system
transformation in Poland brought not
transforma
only political changes. Apart from their
positive effects, the political and economic changes in our country
impoverished a large part of our society. This affected Poles' standards of living. Economic hardships, growing unemployment, shortage of opportunities of improvement of life, unstable labor market
situation, all this made people migrate westwards with hope for better lives. People felt lost in the new circumstances and they were
not able to adapt to them; many a man lost their jobs and it was
hard for them to ﬁnd a new one. Poverty causes some pathologies.
Among other things, poverty make more and more people leave
their country without being aware of the hazards that they may
face there. Some of them become victims of trafﬁcking in human
beings.
Unaware of the threats related to illegal labor recruitment, without any knowledge about the conditions of living and work abroad,
especially women are posed at the risk of becoming victims of trafﬁckers in human beings. They are sold and, then, forced to work in
sex business, for which they do not receive appropriate remuneration. The present problem of trafﬁcking in and smuggling of human
beings is, among other things, the result of opened borders of the
former communist countries.
Since the early 1990s the problem of trafﬁcking in people has
been permanently growing in Poland. Due to its geographical situation, Poland has three functions in the process of trafﬁcking in
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human beings. It is the country of origin of the victims, a transit
country (people from Eastern Europe are being smuggled across the
territory of Poland), and the destination country in the process of
trafﬁcking in human beings.
After its accession to the European Union, Poland may take the
role of Germany. It will become a buffer country from which people
will be distributed all over Europe. Strengthening of the eastern border shall bring the problem underground, and foreigners will be even
more "illegal" in Poland.
As a research team from the Institute of Social Pedagogy, Counseling and Social Education Unit, we have been examining the issues of
trafﬁcking in human beings for a long time now. Our activities are
primarily related with observation of the phenomenon, attempts to
describe it, and preventive actions.
[INTRODUCTION]

K. WĄŻ (RED.), BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY. WYCHOWANIE
DO ODPOWIEDZIALNOŚCI I
PARTNERSTWA W RODZINIE.
OPIS PROGRAMU EDUKACYJNEGO
I JEGO REALIZACJI, S. 253, B5,
OPRAWA BROSZUROWA, OFICYNA
WYDAWNICZA UZ, 2009.
Niniejsza publikacja jest opisem
programu edukacyjnego „Bądź
odpowiedzialny - wychowanie do
odpowiedzialności i partnerstwa w
odpowiedzialno
rodzinie", jego realizacji i ewaluacji. W programie wykorzystano elementy amerykańskiego
ameryka
projektu edukacyjnego „Baby Think It Over". Pomysł zastosowania do realizacji celów edukacyjnych symulatora opieki nad niemowlęciem był dla nas podstawą do stworzenia
całkowicie nowego, dostosowanego do polskich realiów
edukacyjnych, kulturowych i światopoglądowych programu
wychowania prorodzinnego.
Na świecie realizowane są różne typy wychowania seksualnego. W naszych pracach kierowaliśmy się zasadami,
na których opiera się koncepcja wychowania seksualnego,
traktowanego jako przygotowanie do małżeństwa i życia
rodzinnego. Wiąże ona (w odróżnieniu od populacyjnego
wychowania seksualnego, tradycyjnej, zdehumanizowanej
edukacji seksualnej, omawiającej przede wszystkim biologiczny aspekt współżycia seksualnego, czy też liberalnej
koncepcji wychowania do więzi międzyludzkiej i międzyosobniczego komunikowania się) szeroko pojmowane wy-
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chowanie seksualne przede wszystkim z przygotowaniem
do pełnienia przyszłych ról małżeńskich. Przy czym wychowanie seksualne jest w tej koncepcji tylko składnikiem
przygotowania do dorosłego życia w ogóle. Małżeństwo jest
widziane w sposób daleko szerszy niż tylko współżycie seksualne dwojga osób, lecz ujmowane jest w pełnym zakresie jego psychologicznych, ekonomicznych i społecznych
skutków i uwarunkowań. W tym typie edukacji seksualnej
rodzicielstwo jest uznawane za jedną z głównych wartości
i ważny cel życia człowieka.
[Ze Wstępu]

M. RYBAKOWSKI (RED.), EDUKACJA-PRACA-BEZPIECZEŃSTWO, S. 143, B5, OPRAWA
BROSZUROWA, OFICYNA WYDAWNICZA UZ, 2009.
Prezentowana monograﬁa będąca
prac zbiorową, to spojrzenie na
pracą
edukację, pracę i bezpieczeństwo
edukacj
jako obszary wiedzy i działań
dzia
naukowo-poznawczych. Swoją
Swoj treścią
obejmuje ona szeroką
szerok perspektywę,
począwszy od edukacyjnych wyzwań
pocz
i potrzeb na różnych
r
poziomach
kształcenia, przez przygotowanie do pracy, a skończywszy na
zagadnieniach praktycznych dotyczących bezpieczeństwa w
edukacji, życiu codziennym i pracy człowieka. Całość dopełniają dwie recenzje książek odnoszących się do kontekstów i
dylematów bezpieczeństwa człowieka w edukacji, życiu i pracy. Dziesięć tekstów i dwie recenzje książek pogrupowano na
trzy części i suplement - recenzje.
[Ze Wstępu]

M. FUDALI, GRUPY NIEFORMALNE MŁODZIEŻY FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE GIMNAZJUM, S. 308, B5, OPRAWA
BROSZUROWA, OFICYNA WYDAWNICZA UZ, 2009.
W wyniku zmian strukturalnych powsta nowy szczebel edukacyjny gimwstał
nazjum. Szkoła
Szko ta gromadzi młode
pokolenie w najtrudniejszym okresie
rozwojowym "buntu" i "rozterek". Niewiele jeszcze wiadomo o efektywności
efektywno
kształcenia i wychowania tego typu
kszta
placówki, dlatego myślenie potoczne - nawet kadry wychowawczej
- zawiera wiele stereotypów i mitów. Nic jednak lepszego na ich
podważenie i obalenie niż gruntowna wiedza. Taką wiedzę dostarcza
praca dr M. Fudali.
Jest to ten typ pracy, którego istotą jest przedstawienie
rzetelnego obrazu rzeczywistości szkolnej w jej najtrudniejszym wymiarze - kształtowania postaw i charakterów
młodych ludzi. Zbadanie tego, co trudno uchwytne, a co
bardzo istotne w wychowaniu, socjalizacji, inkulturacji,
jest zadaniem ambitnym i niełatwym. Dr M. Fudali podjęła
badawczo zagadnienie grup równieśniczych w okresie rozwojowym. Dokładny opis procedury badawczej oraz sposób
opracowania wyników nie tylko uwierzytelnia odkrycia Autorki, lecz jest także dobrym przykładem badania naukowego dla początkujących badaczy.
[Z recenzji prof. zw. dr hab. Krystyny Ferenz]
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BICH LOC NGUYEN THI, LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII
DLA KIERUNKU INŻYNIERIA
ŚRODOWISKA, S. 123, B5,
OPRAWA BROSZUROWA, OFICYNA
WYDAWNICZA UZ, 2009.
W niniejszym skrypcie przedstawiono wiadomo
wiadomości teoretyczne oraz
instrukcje dotyczące
dotycz
tematów laboratorium biotechnologicznego dla
studentów na kierunku inżynieria
student
śśrodowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim. Opisane tematy zajęć
lonog
dotyczą zagadnień techniki laboratoryjnej z biotechnologii
związanej z inżynierią środowiska (wody, ścieków, osadów,
kompostów, powietrza i gleby). Każdy temat opisuje, jaki cel
chcemy uzyskać i zawiera krótkie wprowadzenie teoretyczne,
spisy niezbędnych odczynników, materiałów, szkła laboratoryjnego, hodowli mikroorganizmów i aparatury oraz szczegółowe
instrukcje dotyczące wykonania konkretnego tematu. Opisane
w skrypcie wiadomości zawierają podstawowe informacje niezbędne dla studentów w czasie prac laboratoryjnych. Pomagają one w zrozumieniu istoty badań i we właściwej interpretacji
wyników badań laboratoryjnych. Przy każdym temacie opisano, jakie materiały i jaka aparatura są niezbędne do wykonania ćwiczenia, co niewątpliwie ułatwi przygotowanie zajęć.
W ciągu cyklu zajęć laboratoryjnych studenci i pracownicy naukowi mogą poznać i opanować wiele różnorodnych
technik i metod pracy stosowanych w laboratorium biotechnologicznym. Równocześnie mogą poznać skutki działalności
mikroorganizmów oraz ich aktywności w przemianach reakcji chemicznych w środowisku naturalnym. Wiadomości te
umożliwią nam lepsze zrozumienie roli mikroorganizmów w
oczyszczaniu wody i ścieków komunalnych, a także w życiu
codziennym.
[Autorka]

T. JAWORSKI, M. MACIANTOWICZ (RED.), LASY ZIELONOGÓRSKIE NA PRZESTRZENI
WIEKÓW. KULTUROWA ROLA
LASU W DZIEJACH, S. 261, B5,
OPRAWA BROSZUROWA, OFICYNA
WYDAWNICZA UZ, 2009.
Z inicjatywny Towarzystwa Studi
diów
Łużyckich 23 września 2005
roku odbyła
odby się w Zielonej Górze
konferencja naukowa, której
kt
zadaniem by
było ukazanie znaczenia lasów
zielonogórskich na przestrzeni wiezielonog
ków. Trzeba zaznaczyć,
zaznaczyć żże głównym powodem zorganizowania
tej konferencji była 60. rocznica Lubuskiej Administracji Leśnej (1945-2005), która została wykorzystana do podsumowania prowadzonych od lat w Instytucie Historii Uniwersytetu
Zielonogórskiego badań, dotyczących kulturowej roli lasów w
dziejach.
Te zainteresowania badawcze zielonogórskiego uniwersytetu wynikają z tego, że na północy znajduje się największy na terenie Niżu Śląskiego zwarty kompleks leśny, zwany
Borami Dolnośląskimi. „Jest to owa puszcza - jak pisze A.
Nasz - którą jako silva liminaris wspomina dokument Dagome judex z X wieku. Wzdłuż północnej krawędzi Borów
Dolnośląskich biegnie tzw. Brama Dolnołużycka, w obrębie
której daje się zaobserwować wyraźne przerzedzenie szaty
leśnej, ustępującej przed polami uprawnymi. Na północ od
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niej pojawiają się aż po Odrę mniej zwarte, choć nadal jeszcze imponujące swą rozległością kompleksy leśne, ciągnące
się przede wszystkim wzdłuż lewego oraz prawego brzegu
Bobru". Obszary te dawały przybywającej tu ludności możliwość kontynuowania dotychczasowego zbieracko-rolniczego
trybu życia. Na południu, również Sudety porośnięte były
lasem, który wykorzystywano do rozwijania nowoczesnych
technologii w produkcji włókienniczej.
Można śmiało stwierdzić, że las - podobnie jak skały odgrywał istotną rolę w życiu społeczeństw, szczególnie w
budownictwie, ale również stanowił podstawę wyżywienia.
„Puszcza była subekumeną - przypomina Maria Dobrowolska użytkowaną przez prymitywną, przetrwałą w niej gospodarkę
łowiecką, bartniczą, przez przenośne rolnictwo oraz gospodarkę
hodowlaną. Jeszcze długo w czasach gospodarki feudalnej
charakteryzuje tereny puszczańskie krótkotrwała uprawa
zbożowa »na wyprażonym« lesie niskopiennym, którą stosują
wędrujący »poprażnicy« i »łazęgi«. Puszcze graniczne Śląska
penetrują w XIII wieku humines vur gariter apellati Smardones,
Lazaki, Strozones, Poprażnici, Aratores, dewastując ją poprzez
przenośną uprawę".
[fragment Wstępu]

D. ANGUTEK (RED.), „OBCY”
W PRZESTRZENI KULTUROWEJ
WSPÓŁCZESNEJ EUROPY,
S. 128, OPRAWA BROSZUROWA, B5, OFICYNA WYDAWNICZA UZ,
2009.
U podstaw prezentowanej pracy
le zamysł, by po ukazaniu się w
leży
Polsce kilkunastu niewątpliwie
niew
doniosłych opracowań kulturowego,
nios
społecznego i psychologicznego
spo
zjawiska „obcości” i „swojskości”,
zbadać ten problem raz jeszcze i
zbada
„odświeżyć”
odśwież ć” obraz innego, albowiem wymaga on ciągłej
ci
aktualizacji. Książka, którą Czytelnik bierze do ręki jest interdyscyplinarnym zbiorem wypowiedzi antropologów kulturowych, socjologów, politologów, historyków, a nawet jednego
ﬁlozofa na temat tego, kim jest współczesny „obcy” i w jaki
sposób owa obcość przejawia się obecnie w wielokulturowej
Europie. Postawionemu zadaniu sprzyja nowa sytuacja Zjednoczonej Europy, w której podziały kulturowe i społeczne
nadal są jeszcze jaskrawe, ale często przebiegają według
nowych, nieznanych dotąd granic. Zamieszczone w zbiorze
artykuły wnoszą także zupełnie nowe, nieznane dotąd informacje na temat stosunków wybranych grup kulturowych oraz
politycznych i społecznych zbiorowości, a ich autorzy częstokroć nawiązują przy tym do klasycznych już opracowań
interesującej nas problematyki.
[Z Wprowadzenia]

M. B. TOPOLSKA, PRZEMIANY
ZACHODNIOEUROPEJSKIEGO
POGRANICZA KULTUROWEGO
POMIĘDZY BUGIEM A DŹWINĄ
I DNIEPREM (POLSKO-LITEWSKOBIAŁORUSKO-UKRAIŃSKIE LOSY OD
BIA
XV DO POCZ
POCZĄTKU XX WIEKU). KURS
14 WYK
WYKŁADÓW, S. 498, B5, OPRAWA
TWARDA, OPRAWA BROSZUROWA,
OFICYNA WYDAWNICZA
WYD
UZ, 2009.
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Zaprojektowany cykl wykładów ma służyć tym wszystkim,
którzy pragną przybliżyć sobie i innym ważniejsze problemy z zagadnień wspólnej i rozdzielnej przeszłości Polaków,
Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Jest przyczynkiem w
debacie nad niewystarczającym ciągle stanem badań przekształceń idei narodowych na terytorium wschodnim Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1795), jej ziem pod
zaborem rosyjskim i austriackim (w przypadku części ziem
ukraińskich). Dezintegracja narodu szlacheckiego - co jest
fenomenem - miała miejsce dopiero od końca XIX w. i po
pierwszej wojnie światowej. W przyjętej tutaj formule
krzyżujących się nieuchronnie elementów z historii gospodarczej, społecznej, kulturalnej i cywilizacji materialnej
wyłania się zarys tych zagadnień jako wstęp do dyskusji. Do
dyskusji także nad spornym zagadnieniem „kresów" w naszej
historii i obecnie, co zostanie zobrazowane w obszerniejszym zakończeniu pracy, które ze względu na wieloznaczeniowość tej problematyki nie jest oddzielnym wykładem.
Jako historyk przechodząc kolejny już przełom, polegający na wymianie - nie bez wstrząsów - elit politycznych
w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1990 r. oraz poszukiwaniu miejsca, godnego tradycji i znaczenia Polski i
Polaków w nowej Europie, pragnę zaprezentować autorski
program wykładów. Oparty został głównie na najnowszych
badaniach, w tym autorki (okres XVI-XVIII w.), a także starszych -nadal unikatowych w tematyce Kościołów i wyznań,
kultury i modelu współżycia narodów i grup etnicznych. Cykl
wychodzi od nadal spornej w każdym kolejnym pokoleniu
problematyki Europy Środkowo-Wschodniej i spraw społeczno-gospodarczych ziem litewskich, białoruskich i ukraińskich.
[Ze Wstępu]

J. ZDRENKA, J. KARCZEWSKA
(RED.), SCRIPTURA, DIPLOMA,
SIGILLUM. PRACE OFIAROWANE
PROFESOROWI KAZIMIERZOWI
BOBOWSKIEMU, S. 434, B5, OFICYNA
WYDAWNICZA UZ, 2009.
Niniejszy
tom,
dedykowany
Profesorowi Kazimierzowi Bobowskiemu, wybitnemu historykowi
i nauczycielowi akademickiemu,
obchodzącemu w roku 2009 jubileobchodz
usz siedemdziesięciolecia
siedemdziesi
urodzin
i czterdziesty siódmy
si
rok pracy
zawodowej, jest wyrazem uznania dla Jego dokonań
dokona naukowych i dydaktycznych.
Osobowość badawczą Kazimierza Bobowskiego ukształtowali Jego mistrz Karol Maleczyński oraz środowisko Uniwersytetu Wrocławskiego, z którym Profesor związany był przez
38 lat i przeszedł na tej uczelni wszystkie szczeble kariery
uniwersyteckiej, od asystentury do profesury. Mimo podjęcia pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz czasowej
aktywności na innych uczelniach w kraju, pozostał sercem
związany z Wrocławiem, do którego - czego nigdy nie ukrywał - zawsze chętnie wraca.
Chociaż Profesor Bobowski w Zielonej Górze pracuje „tylko" dziewięć lat, zdołał szybko pozyskać w nowym miejscu
pracy wysokie uznanie i powszechny szacunek władz uczelni, kolegów i studentów. Pełniąc obowiązki kierownika Zakładu Nauk Pomocniczych Instytutu Historii Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Profesor dał się poznać nie tylko jako dobry przełożony, doskonały naukowiec, ale przede wszystkim
jako wspaniały człowiek o wielkim sercu, który zaskarbił so-
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A. GILLMEISTER, STRAŻNICY
KSIĄG SYBILLIŃSKICH, S. 214,
B5, OPRAWA BROSZUROWA,
OFICYNA WYDAWNICZA UZ,
2009.
Książka Andrzeja Gillmeistra, badacza należącego
nale
do młodszego pokolenia polskich starożytników,
staro
jest
interesującym głosem w dyskusji o
interesuj
funkcjonowaniu rzymskiej religii
publicznej. Autor w sposób
spos
kompletny i z erudycyjnym zacięciem
zaci
omawia rolę
rol i działalność "mężów
oﬁarniczych", czyli jednego z wielkich kolegiów kapłańskich
decydujących o kształcie ustroju republikańskiego Rzymu.
Świetna znajomość źródeł i obszernej literatury przedmiotu pozwoliła mu na weryﬁkację wielu opinii powtarzanych z
uporem od lat w pracach dotyczących historii Rzymu.
[prof. dr hab. Danuta Musiał]
Jedną z najbardziej istotnych kategorii rzymskiej religii był
mos maiorum. Rzymianie dokładnie zdeﬁniowali to pojęcie.
Festus pisał, że obyczaj jest przez przodków stworzony; jest
to pamięć o przeszłości dotycząca głównie kultu i dawnych
obyczajów. Pewnego uściślenia, dość istotnego dla działalności kolegium viri sacris faciundis, dokonał Kwintylian, według
którego „wszelkie prawo opiera się bądź na przepisie, bądź na
zwyczajach". Można powiedzieć, że działalność decemwirów
oﬁarniczych na pozór stała w głębokiej opozycji do pierwszej i
podstawowej powinności obywatelskiej, jaką była służba bogom
zgodnie ze swoistym testamentem przodków. Czynności rytualne należało wykonywać ze szczególną dbałością o ich sformalizowany przebieg, ustalony przeważnie w pradawnych czasach
przez ojców i dziadów. Tymczasem nie ryzykuje się wiele, twierdząc, że większość zmian wprowadzanych do religii rzymskiej
czasów historycznych, a opisanych przez Liwiusza, była w jakimś stopniu związana z działalnością tego kolegium. Rzymianie
obawiali się nowych trendów religijnych. Być może w tym leży
przyczyna, że chociaż podatni na wpływy etruskie i hellenistyczne niemal zawsze starali się znaleźć uzasadnienie dla tego, co
zazwyczaj było naturalnym rozwojem religii ich coraz potężniejszego państwa. Etruskizacja i hellenizacja religii rzymskiej
jest faktem, chociaż nie wydaje mi się, żeby można było przedstawić ją tak linearnie i schematycznie, jak to jeszcze niedawno
robili i wybitni znawcy przedmiotu.
[fragment Wprowadzenia]
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bie przyjaźń i uznanie współpracowników.
Dorobek naukowy Profesora Bobowskiego wykazuje kilka
głównych kierunków Jego zainteresowań badawczych. Przeważa w nim jednak szeroko rozumiana tematyka dyplomatyczna i archiwalna. Z tym obszarem badawczym Profesor
związał się już w pracy magisterskiej, zatytułowanej Cechy wewnętrzne dokumentów Bolesława Wstydliwego (1962),
a następnie w pracy doktorskiej pod tytułem Formularz uroczystych buli papieskich w latach 1143-1154 (1968). Kontynuując do
dzisiaj swe zainteresowania badawcze, Profesor pozyskał duże
uznanie naukowe zarówno w kraju, jak i poza nim. Mistrzowski
warsztat naukowy, rozległość zainteresowań, wielkie umiłowanie
źródeł i ich krytyka, świetna interpretacja, rzeczowość i bardzo
wyważone sądy charakteryzują dorobek Profesora Kazimierza Bobowskiego. Przy tym należy podkreślić, że Jego prace nigdy nie
pozostawały bez echa, były komentowane na łamach polskich i
zagranicznych czasopism specjalistycznych.
[Ze Słowa Wstępnego]
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