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____ „Studia Zachodnie”, t. 21, red. 
Robert Skobelski, Oficyna Wydawni-
cza UZ, Zielona Góra 2019, B5, opra-
wa miękka, s. 258, ISBN 978-83-7842-
416-1, ISSN 1428-0663

Zbigniew Witczak, Stan badań nad 
klasztorem kanoników regularnych 
w Żaganiu w średniowieczu 
Andrzej Janowski, Arkadiusz Michalak, 
Antropomorficzna szlufka z okolic Mię-
dzyrzecza. Z badań nad kulturą mate-
rialną późnośredniowiecznych miesz-
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____ Barbara Jurkowska, Voraus-
setzungen für die Entwicklung der 
grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit in Europa. Implikationen für 
die deutsch-polnische Partnerschaft 
im Rahmen des europäischen Integra-
tionsprozesses, Oficyna Wydawnicza 
UZ, Zielona Góra 2020, B5, oprawa 
miękka, s. 138, ISBN 978-83-7842-
418-5

Die Zusammenarbeit zwischen Grenzre-
gionen der unterschiedlichsten europäi-
schen Länder blickt auf eine erfolgreich 
über Jahrzehnte hinweg aufgebaute, 

reiche Tradition zurück. Das Bestehen dieser grenzüberschrei-
tenden Beziehungen bildet einen ausschlaggebenden Faktor bei 
der Verwirklichung der europäischen Integration; in ihrem Rah-
men verfolgt man doch das Anliegen, jenen nachteiligen Folgen 
entgegenzuwirken, die mit dem Bestehen der Grenze als solcher 
einhergehen. Die Ausgestaltung der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit ist wiederum jeweils von örtlichen Besonderheiten 
und Lebenspraktiken geprägt, was von großer Bedeutung für die 
Stärkung, Pflege und Entwicklung der nachbarschaftlichen Kon-
takte ist. Werden gemeinsam wirtschaftliche, soziale, rechtliche, 
wissenschaftliche und kulturelle Initiativen ergriffen und umge-
setzt, so lässt dies die Einwohner der Grenzregion einander näher 
kommen und bildet – aus einem etwas weiter gefassten Blickwin-
kel – einen sehr wichtigen Beitrag zur voranschreitenden europäi-
schen Integration wie ebenso zur wirtschaftlichen Entwicklung des 
Kontinents. Die Stärkung der nachbarschaftlichen Beziehungen 
über die jeweilige Grenze hinweg erfolgt in der Praxis auf insti-
tutionalisiertem Wege, indem hierzu unterschiedlichste Verbunde 
für die grenzübergreifende Zusammenarbeit gebildet werden.

____ Martyna Łaszewska-Hellriegel, 
Przeszczepy od żywych dawców, 
Aspekty medyczne, prawne i etyczne, 
„Acta Iuridica Lebusana”, vol. 13, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2020, B5, oprawa miękka, s. 118, 
ISBN 978-83-7842-410-9

W Polsce transplantacji w stosunku do 
liczby mieszkańców jest dużo mniej niż 
w innych europejskich krajach. Pod-
czas gdy w Hiszpanii rocznie na 1 mi-
lion mieszkańców przypada 34 dawców, 
w Polsce jest ich tylko 14,6. Jednak 
zgodnie z badaniami opinii publicznej 

90% mieszkańców uważa, że idea transplantacji jest słuszna, a 78% 
deklaruje gotowość oddania narządów po śmierci. W ostatnich la-
tach możemy zaobserwować wyraźny wzrost liczby dawców ży-
wych, a wynika to z niewystarczającej liczby dawców zmarłych. 
Co 15. przeszczepiana nerka (2017: 56) i co 12. przeszczepiony 
fragment wątroby (2017: 24) pochodzą od osób żywych, przy czym 
interesujące jest, że częściej kobiety oddają swoje narządy niż 
mężczyźni. Wielu transplantologów widzi w transplantacji orga-
nów od osób żywych jej przyszłość i możliwość uzupełnienia braku 
organów do transplantacji, m.in. poprzez legalizację transplan-
tacji krzyżowej lub tworzenie tzw. poolings, czyli pewnych baz 
organów, do których organy zostają ofiarowywane bez opłat i ano-
nimowo. […] Podczas transplantacji organów mamy do czynienia 
z bardzo specyficzną sytuacją prawną i etyczną. Mianowicie u oso-
by zdrowej dochodzi do zabiegu chirurgicznego tylko z uwagi na 
zły stan zdrowia innej osoby. Operacja stanowi dla zdrowej osoby 
ryzyko zdrowotne zależne oczywiście od organu, który zostaje po-
brany, oraz od innych faktorów. Rejestr dawców żywych mógłby 

Radosław Domke, Praca Polaków w Afryce Północnej i na Bliskim 
Wschodzie w latach 70. XX wieku. Przyczynek do problematyki
Marek Szajda, Żydowskie doświadczenie Polski w XX wieku. Na 
przykładzie losów Artura Schneidera
Leszek Kania, Kara śmierci za zbrodnie polityczne w orzecznictwie 
sądów polowych Wojska Polskiego w czasie wojny z Rosją Sowiecką 
1919-1921
Edward Skibiński, Krytyka historyczna dziś. Kilka uwag do dyskusji

[Ze Spisu treści]

____ Situación política de España 
a finales del siglo XX y a principios del 
siglo XXI, Editores científicos Stefan 
Dudra, Jan Iwanek, Eduard Tarnawski, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2020, B5, oprawa miękka, s. 182, 
ISBN 978-83-7842-402-4

El libro ha sido dedicado a la investig-
ación sobre la España contemporánea. 
Los temas abarcados en los distintos 
artículos comprenden todo un abanico 
de problemas sociales que desde la 
perspectiva de las Humanidades y Estu-
dios Sociales Polacos, parecen ser esen-

ciales para el entendimiento de las peculiaridades de un estado, 
a menudo comparado con Polonia debido a su tamaño y potencial 
demográfico. La necesidad de España de enfrentarse con su propia 
historia, así como la transición hacia la democracia después del 
período dictatorial del Caudillo Franco, dejaron una marca no solo 
en los políticos españoles, sino que también dominaron el discurso 
político contemporáneo. Estos temas fueron reinterpretados en 
los textos de Eduard Tarnawski – La Revolución Morada: España 
2014-2015.

[De la Editorial]

____ „Filologia Polska” 2019 nr 5, 
red. Katarzyna Grabias-Banasze-
wska, Magdalena Hawrysz, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2019, 
B5, oprawa miękka, s. 336, ISSN 
2450-3584

[…] Myśli te niech spuentuje osobliwy 
cytat, pochodzący od najbardziej kompe-
tentnego eksperta w tej materii: „ewa-
luacja wymaga rewizji i niezbędnych 
zmian, które sprawią, że nauka nie będzie 
uprawiana pod »punkty«, a granie w grę 
o punkty będzie przynosić więcej korzy-
ści samej nauce i naukowcom, a nie tylko 

prowadzić do mieszania łyżeczką w szklance herbaty bez dosypania 
cukru”4. W świetle opowiedzianej krótko bądź co bądź długiej histo-
rii rzeczonego wyżej artykułu to nie nauka ani naukowcy korzystają 
ze zmian, gdyż punkty – jak w tym przypadku – unicestwiają dyskusję, 
a przynajmniej ją ograniczają, na pewno zaś opóźniają. W rezultacie 
niechybnie dochodzi – powtórzmy – „do mieszania łyżeczką w szklan-
ce herbaty bez dosypania cukru”, ponieważ wszystko poniewczasie, 
w niewłaściwym miejscu. Poza tym – czy naprawdę musimy wstydzić 
się ojczystego języka? Czy istotnie polonistykę należy uprawiać, z za-
łożenia obecnie, w innej mowie niż ta, której hołdował Mikołaj Rej? 
Czy rzeczywiście swoją aktualność i znaczenie straciła może najle-
piej znana w dorobku tego szesnastowiecznego twórcy fraza? Przypo-
mnijmy ją: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie 
gęsi, iż swój język mają”.

[Ze Słowa wstępnego]
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przyczynić się do jeszcze lepszej przejrzystości dawstwa i wery-
fikacji ryzyka. Prowadzony w Polsce przez „Poltransplant” rejestr 
dawców żywych jest przeprowadzany w systemie teleinforma-
tycznym rejestrów ustawowych pod adresem https://rejestrytx.
gov.pl/tx. Jego celem jest monitorowanie i ocena stanu zdrowia 
dawców narządów, przynajmniej przez dziesięć lat po pobraniu. 
Jak to określają eksperci, rejestr dawców żywych jako ewidencja 
pobrań spełnia swoją funkcję. Nie spełnia natomiast nadal swojej 
innej, ważnej funkcji, czyli monitorowania stanu zdrowia dawców 
ze względu na bardzo niską kompletność danych, nawet w zakresie 
badań bezpośrednio po pobraniu narządu, gdzie liczba wpisów sta-
nowi 57% wymaganej liczby (50% w przypadku nerki, 71% w przy-
padku wątroby). Mając na uwadze powyższą sytuację dawstwa 
organów w Polsce i prowadzoną dyskusję w doktrynie, celem tej 
książki jest przedstawienie możliwości dawstwa organów od osób 
żywych. Skupię się tutaj na trzech podstawowych zagadnieniach.

[Fragm. Wprowadzenia]

____ Aktualne zagadnienia postępo-
wania dowodowego i środków dowo-
dowych w postępowaniu cywilnym, 
red. Magdalena Skibińska, „Acta 
Iuridica Lebusana”, vol. 14, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2020, 
B5, oprawa miękka, s. 142, ISBN 978-
83-7842-415-4

Problematyka postępowania dowodo-
wego i środków dowodowych cieszy się 
niezmiennym zainteresowaniem z uwa-
gi na kluczową rolę, jaką instytucje te 
odgrywają w przebiegu postępowania 
cywilnego (przede wszystkim rozprawy) 

i procesie ustalania okoliczności sprawy zgodnie z prawdą. Prze-
pisy regulujące te zagadnienia podlegają również nieustannym 
zmianom wynikającym z: kolejnych nowelizacji przepisów Kodek-
su postępowania cywilnego oraz wprowadzania wspólnych regula-
cji dotyczących tej kwestii w obszarze europejskiego prawa pro-
cesowego. Wśród tych pierwszych najistotniejsze zmiany zostały 
w ostatnim czasie dokonane ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469). Spośród wprowadzonych w tym 
zakresie regulacji autorzy pierwszej części niniejszej monografii 
poświęcili swoje rozważania interesującym kwestiom pominięcia 
dowodów w postępowaniu cywilnym i dopuszczenia dowodu z opi-
nii biegłego sporządzonej w innym postępowaniu oraz odrębno-
ściom w postępowaniu dowodowym w przywróconym postępowa-
niu odrębnym w sprawach gospodarczych.

[Ze Słowa wstępnego]

____ Wiktor Trybka, Władcza inge-
rencja w moc obowiązującą decyzji 
administracyjnej uprawniającej 
w związku z kontrolą jej wykonania, 
„Acta Iuridica Lebusana”, vol. 15, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2020, B5, oprawa miękka, s. 222, 
ISBN 978-83-7842-417-8

Podjęta w pracy tematyka nie docze-
kała się dotychczas opracowania mono-
graficznego [...]. Pole badawcze obej-
mie przepisy prawa administracyjnego 
materialnego i procesowego. Analiza 
podstaw prawnych stwierdzenia wyga-

śnięcie decyzji administracyjnej przez organ administracji pu-
blicznej wymaga sięgnięcia nie tylko do wypowiedzi judykatury, 
ale również do dorobku nauki prawa cywilnego oraz teorii i fi-
lozofii prawa. Odniesienie się do osiągnięć innych gałęzi prawa 
nie wpłynie na charakter niniejszego opracowania, które stanowi 
studium z zakresu postępowania administracyjnego. Nie dojdzie 
również do przekroczenia bariery transpozycji twierdzeń oraz 
bazy terminologicznej stworzonej na potrzeby innych gałęzi pra-
wa. Ingerencja władcza w wykonanie uprawnienia administracyj-
noprawnego przez jednostkę jest ściśle związana z problematyką 
trwałości aktu administracyjnego w czasie. Prawodawca wyposaża 
organy państwowe w możliwość ingerowania w moc obowiązującą 
nie tylko wadliwych, ale również prawidłowych decyzji admini-
stracyjnych. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje to, w jakim 
celu organ zmierza do wyeliminowania decyzji administracyjnej 
z obrotu prawnego. W przypadku gdy jest ona wadliwa, ma on 
na celu jej weryfikację. Natomiast w odniesieniu do decyzji pra-
widłowej nie chodzi o jej weryfikację, a kontrolę prawidłowo-
ści wykonania. Nie oznacza to jednak, że nie istnieje możliwość 
stwierdzenia wygaśnięcia decyzji wadliwej pod warunkiem, że nie 
została ona wyeliminowana z obrotu prawnego wcześniej w innym 
trybie przewidzianym w przepisach k.p.a.

[Fragm. Rozdz. 1]

____ Agnieszka Kania, Prawo karne 
materialne, Część szczególna, Usta-
wowe znamiona przestępstw w świe-
tle poglądów orzecznictwa, „Acta 
Iuridica Lebusana”, vol. 16, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2020, 
B5, oprawa miękka, s. 350, ISBN 978-
83-7842-419-2

Publikacja stanowi oryginalny rodzaj 
podręcznika, przeznaczonego do nauki 
oraz zgłębiania problematyki części 
szczególnej prawa karnego materialne-
go. Mając na uwadze, że sądowa wy-
kładnia wpływa w istotnym stopniu na 

rozumienie przepisów prawa karnego materialnego, w niniejszym 
opracowaniu (którego konstrukcję wyróżnia przystępna forma oraz 
przejrzysty układ) wykorzystano dotychczasowy dorobek orzeczni-
czy, ułatwiający (w kontekście większości przepisów) interpretację 
ustawowych znamion przestępstw stypizowanych w części szcze-
gólnej obowiązującego Kodeksu karnego. Przyjmując tradycyjny 
podział ustawowych znamion przestępstw (znamiona: przedmiotu 
ochrony, podmiotu, strony przedmiotowej oraz strony podmioto-
wej) w przygotowanej publikacji starano się wyselekcjonować te 
orzeczenia, które w całości (bądź przynajmniej w istotnej czę-
ści) pozwalały na zrekonstruowanie oraz wyjaśnienie wspomnia-
nych znamion na gruncie poszczególnych typizacji. W podręczniku 
powołano także judykaty, odnoszące się do wykładni sui generis 
instytucji, przewidzianych w części szczególnej Kodeksu karne-
go. Powołane tezy orzeczeń oraz fragmenty uzasadnień (a także 
stosowana w nich terminologia) wymagają przy tym refleksyjnej 
postawy od Czytelnika, który m.in. wobec przedstawionych roz-
bieżności interpretacyjnych czy też trudnych do zaakceptowania 
poglądów powinien dążyć do zajęcia samodzielnego stanowiska.

[Fragm. Przedmowy]


