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____ Aktualne problemy stosowa-
nia prawa, red. Maciej Kłodawski, 
Martyna Łaszewska-Hellriegel, 
„Acta Iuridica Lebusana”, vol. 9, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona 
Góra 2018, oprawa miękka, B5, s. 
174, ISBN 978-83-7842-344-7

Niniejsza książka łączy spojrzenie 
z perspektywy zarówno młodych, choć 
już wprawionych w pracy naukowej 
akademików, jak i bardziej doświadczo-
nych, cenionych w swoich dziedzinach 
badaczy na wiele wątków pozostają-

cych w niezaprzeczalnym związku z zagadnieniem stosowania 
prawa. Autorzy poszczególnych fragmentów publikacji ukazują 
złożoność procesu stosowania prawa jako prawniczej aktywności 
intelektualnej wymagającej wnikliwości i szerokiej, nierzadko 
interdyscyplinarnej wiedzy.

____ Granice prawoznawstwa 
wobec etyki, praw człowieka 
i prawa karnego, red. Małgorzata 
Łaszewskiej-Hellriegel, Maciej Kło-
dawski, „Acta Iuridica Lebusana”, 
vol. 10, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2018, oprawa miękka, 
B5, s. 192, ISBN 978-83-7842-345-4

Monografia stanowi zbiór artykułów 
z zakresu granic prawoznawstwa 
z innymi obszarami nauki. Autorzy, 
pochodzący z różnych ośrodków na-
ukowych w kraju i za granica, doko-

nali, opierając się na bogatym orzecznictwie oraz literatu-
rze, analizy aktualnych zagadnień doktrynalnych związanych 
z powyższa tematyka, formułując liczne wnioski de lege lata 
i de lege ferenda. Zawarte opracowania dotykają problemów 
prawnych z zakresu różnych gałęzi prawa, co jest szczególnym 
walorem tej publikacji. Podkreślenia wymaga także praktycz-
ny wymiar wielu opracowań, które mogą pomóc w rozwiązaniu 
problemów w stosowaniu prawa przed polskimi sadami. Na ni-
niejszy zbiór składa się dwanaście opracowań podzielonych na 
trzy części. W części pierwszej omówione zostały granice pra-
woznawstwa wobec etyki. Druga cześć odnosi się do problema-
tyki praw człowieka. Z kolei cześć trzecia poświęcona została 

prawu karnemu. Ze względu na szeroki zakres omawianych 
zagadnień książka może stanowić cenne źródło informacji dla 
prawników praktyków oraz przedstawicieli nauki prawa, może 
być także pomocna dla studentów prawa oraz aplikantów za-
wodów prawniczych.

____ Zmiany w prawie karnym ma-
terialnym i procesowym w latach 
2013-2017. Zagadnienia wybrane, 
t. II, red. Hanna Paluszkiewicz, 
„Acta Iuridica Lebusana”, vol. 11, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona 
Góra 2019, oprawa miękka, B5, s. 
118, ISBN 978-83-7842-382-9

Monografia jest zatem zbiorem autor-
skich poglądów na wybrane kwestie, 
będące przedmiotem nowelizacji do-
konywanych od 2013 r. w ustawach 
karnych. Z pewnością mogą być one 

przedmiotem innych ocen aniżeli dokonanych w niniejszym 
opracowaniu. Autorzy mają nadzieję, że ich teksty staną się 
inspiracją do dyskusji nad wprowadzanymi zmianami prawa 
karnego materialnego i procesowego. Adresują je do środowi-
ska naukowego, a także do praktyków wymiaru sprawiedliwo-
ści, którzy na co dzień mierzą się z wynikającymi ze zmiany 
prawa problemami.

____ Jacek Kotuła, W służbie św. 
Apolonii. Rozwój lecznictwa sto-
matologicznego w Zielonej Górze 
w latach 1945-1989, Oficyna Wy-
dawnicza UZ, Zielona Góra 2019, 
oprawa miękka, B5, s. 206, ISBN 
978-83-7842-366-9

Dotychczasowa literatura przedmio-
tu dotycząca historii medycyny nie 
podejmowała próby analizy funkcjo-
nowania systemu ochrony zdrowia 
w aspekcie stomatologicznym na tere-
nie Ziem Odzyskanych i w mieście Zie-

lona Góra w okresie Polski Ludowej. Opracowania omawiające 
historię lecznictwa w Zielonej Górze w latach 1945-1989 miały 
jedynie charakter fragmentaryczny i niewyczerpujący proble-

Mimo, że - na początku - książka tętni życiem, to pod 
koniec pobrzmiewa nutka melancholii. Odchodzą bliscy 
i przyjaciele autora „Małej apokalipsy”, bezpowrotnie 
zmienia się przestrzeń, w której się poruszał, nowe bu-
dowle przesłaniają dawny krajobraz, znika ulubiony bar 
„Krokiecik”.

Maria Konwicka uważa, że wraz z odejściem ojca odszedł 
cały jego świat. 

Kończąc, nie sposób nie wspomnieć o ulubionym kocie 
Iwanie (z domu Iwaszkiewicz), który przez prawie dwadzie-
ścia lat rządził tą niezwykłą rodziną.

Książkę pochłonęłam w jeden wieczór. Zapraszam ser-
decznie do biblioteki.

Nowości wydawNicze
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mu. Mam nadzieję, że przedstawiana Państwu praca zmieni ten 
stan rzeczy.

[Ze Wstępu]

____ Kobiety-pisarki, kobiety-bo-
haterki, red Nel Bielniak, Aleksan-
dra Urban-Podolan, „Scripta Huma-
na”, Vol. 11, Oficyna Wydawnicza 
UZ, Zielona Góra 2019, oprawa 
miękka, B5, s. 206, ISBN 978-83-
7842-358-4, ISSN 2657-5906

Prezentowany, jedenasty już, tom serii 
wydawniczej „Scripta Humana” oscy-
luje wokół problematyki dotyczącej 
kobiet, ich twórczości i działalności. 
Zamysł monografii Kobiety-pisarki, 
kobiety-bohaterki zrodził się bowiem 

z chęci stworzenia interdyscyplinarnej pracy zbiorowej ukazu-
jącej zarówno rożne modele kobiecej twórczości, jak i wielość 
kreacji postaci kobiecych w literaturze. Odmienne sposoby my-
ślenia o kobiecie i kobiecości, uwarunkowane czynnikami bio-
logicznymi, geograficznymi, kulturowymi, historycznymi i in., 
bodaj najbardziej wyraziście, a przy tym różnorodnie, odzwier-
ciedlają się na kartach utworów literackich. Tworzone zarówno 
przez same kobiety, jak i o nich, składają się one na dynamicz-
ny, ewoluujący i wciąż aktualny dyskurs, przy tym – co istotne 
– zdeterminowany płcią autora/autorki. Heterogeniczność pro-
ponowanej problematyki wciąż stanowi inspirujące wyzwanie 
badawcze, o czym świadczą dowodnie teksty składające się na 
niniejszy tom. Charakteryzują się one bowiem różnorodnym 
autorskim spojrzeniem i instrumentarium badawczym, podej-
mują ponadto zarówno zagadnienia nowe i rzadko poruszane, 
jak i przypominają tematy znane, ale w sposób nieszablonowy 
przedstawiają pomijane do tej pory wątki.

[Fragm. Od Redakcji]

____ Andrzej Zygadło, Uwarun-
kowania rezygnacji z poczucia 
podmiotowości menedżerów korpo-
racji międzynarodowych, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2019, 
oprawa miękka, B5, s. 175, ISBN 
978-83-7842-380-5

Dla większości ludzi w ich pracy zawo-
dowej istotne są relacje interperso-
nalne. Bez względu na to, w jakiego 
rodzaju organizacji pracują i na jakim 
stanowisku: firmie nastawionej na zy-
ski, organizacji non-profit czy instytu-

cji administracji państwowej. Wszędzie, nawet w najbardziej 
stechnicyzowanych i sformalizowanych organizacjach, relacje 
z drugim człowiekiem (przełożonym, podwładnym, współpra-
cownikiem, odbiorcą produktu lub usługi) wpływają znacząco 
na to, czy jesteśmy ze swojej pracy zadowoleni i angażujemy 
się chętnie w jej realizację, czy każdy kolejny dzień spędzony 
w pracy niesie ze sobą frustrację, zniechęcenie, wypalenie. Sa-
tysfakcja z pracy ściśle się wiąże z poczuciem podmiotowości 
w roli pracownika podejmującego aktywność w ramach działal-
ności określonej organizacji. Brak zaangażowania, frustracja, 
bierność często wynikają z przedmiotowego traktowania pra-

cowników jako siły roboczej czy – współcześnie ujmując – jako 
zasobu ludzkiego odpowiednio wykorzystanego w celu zmaksy-
malizowania zysków. Z reguły realizowane jest to za pomocą 
mniej lub bardziej skomplikowanego systemu motywacyjnego 
opartego na kontroli i ocenianiu, czyli systemie „kija i mar-
chewki”.

____ Stanisław Krawczyk, Podsta-
wy logistyki, cz. 1: Podstawy teo-
retyczne, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2019, oprawa miękka, 
B5, s. 160, ISBN 978-83-7842-349-2 
(całość), 978-83-7842-346-1 (cz. 1)

W prezentowanym opracowaniu w tym 
ujęciu logistyka jest rozpatrywana jako 
segment zarządzania odpowiedzialny 
za koordynację procesów wspomagają-
cych podstawową działalność przedsię-
biorstwa. W celu uzasadnienia takiego 
podejścia w rozdziale piątym są przed-

stawione istotne wymagania wobec uzgodnień prowadzących do 
koordynacji procesów. Podejście procesowe jest też podstawą do 
zmienionej, autorskiej definicji logistyki.

[Ze Wstępu]

____ Stanisław Krawczyk, Podstawy 
logistyki, cz. 2: Logistyka w przed-
siębiorstwie produkcyjnym, Oficy-
na Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2019, oprawa miękka, B5, s. 194, 
ISBN 978-83-7842-349-2 (całość), 
978-83-7842-347-8 (cz. 2)

Druga część opracowania Podstawy lo-
gistyki jest poświęcona przedstawieniu 
logistyki w przedsiębiorstwie produk-
cyjnym w obszarach obejmujących seg-
menty procesowe dotyczące najszerzej 
rozumianego wytwarzania produktów 

– od planowania produkcji, po obsługę stanowisk produkcyjnych.
[Ze Wstępu]

____ Stanisław Krawczyk, Pod-
stawy logistyki, cz. 3: Logistyka 
w dystrybucji produktów, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2019, 
oprawa miękka, B5, s. 132, ISBN 
978-83-7842-349-2 (całość), 978-
83-7842-348-5 (cz. 3)

Trzecia część opracowania Podstawy 
logistyki obejmuje zadania logistycz-
ne w transferach wytworzonych pro-
duktów, które mają trafić do miejsc 
ich nabywania przez konsumentów 
oraz wykonawców tych transferów, 

którymi są operatorzy logistyczni.
[Ze Wstępu]

zebrała Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza


