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____Andrzej Piasecki, Ryszard 
Michalak, Polski 1945-2015. 
Historia polityczna, Wydawnictwo 
Naukowe PWN SA, Warszawa 2016, 

____Politologia religii. Ukończony 
pierwszy cykl projektu naukowego 
Pracowni Badań nad Mniejszościa-
mi Narodowymi i Etnicznymi w In-
stytucie Politologii

W ramach projektów naukowych re-
alizowanych przez Pracownię Badań 
nad Mniejszościami Narodowymi i Et-
nicznymi, działającą w strukturze 
Instytutu Politologii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, ukończony został 
pierwszy cykl badań w zakresie po-
litologii religii. Projektem kierował 
dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ. 
Szczegółowe elementy, opublikowane 
następnie – po recenzjach zewnętrz-
nych – przez Wydawnictwo Morpho 
w formie książek, noszą tytuły:
1) Religijne determinanty polityki  - 
wydana w 2014 roku (ss. 227);
2) Polityka jako wyraz lub następstwo re-
ligijności – wydana w 2015 roku (ss. 411); 
3) Implementacja zasad religij-
nych w sferze politycznej  - wydana  
w 2016 roku (ss. 240). 
W projekcie uczestniczyło łącznie 
przeszło czterdziestu badaczy, re-
prezentujących kilkanaście ośrodków 
naukowych w Polsce. Wszystkie tomy 
w wersji pdf są dostępne na stronie 
internetowej: http://www.ip.uz.zgo-
ra.pl/index.php/badania-naukowe/
politologia-religii. Niekomercyjny 
charakter projektu w założeniu służyć 
miał popularyzacji politologii religii 

jako subdyscypliny nauk o polityce.
W kolejnym cyklu badań w obszarze politologii religii pod-
jęte zostały prace dotyczące m.in. różnych odsłon polityki 
wyznaniowej w Polsce i w Europie.
Pracownia, którą kieruje dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ, 
prowadzi ponadto badania w obszarze spraw związanych 
z kwestiami narodowościowymi i wyznaniowymi. Efek-
tem tych prac są m.in.: pięć numerów periodyku nauko-
wego „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities”  
(6 pkt MNiSW), seria: Łemkowie, Bojkowie, Rusini oraz an-
glojęzyczne prace zbiorowe wydane w Sztokholmie w 2015 
roku i w Chicago w roku 2016. Pracownia współpracuje  

z kilkunastoma ośrodkami naukowymi w 
Polsce i zagranicą oraz z Komisją Wspól-
ną Rządu i Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych. Więcej: http://www.
ip.uz.zgora.pl/index.php/o-instytucie/
pracownia-badan-nad-mniejszosciami-
narodowymi-i-etnicznymi.
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B5, oprawa miękka, s. 426, ISBN: 978-83-01-18692-0

W 2016 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN uka-
zała się książka autorstwa profesora Andrzeja Piaseckiego  
z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Naro-
dowej w Krakowie oraz dr hab. Ryszarda Michalaka, prof. UZ 
pt. Polski 1945-2015. Historia polityczna. 
Prezentowana publikacja składa się z ośmiu głównych części: 
Bez suwerenności, praworządności, demokracji 1945–1956 2. 
Niepokoje w czasach stagnacji 1957–1970 3. Dekada rozwoju 
i kryzysu 1971–1980 4. Reglamentowanie wolności 1981–1988 
5. Spokojna transformacja 1989–1995 6. Stabilizacja i inte-
gracja 1996–2005 7. Modernizacja z konsolidacją 2006–2011 
8. Polska syta i Polska zbuntowana 2012–2015. Narracja ma 
charakter chronologiczno-problemowy. W założeniu autorów 
książka jest podręcznikiem akademickim, dlatego zamiesz-
czono w niej odwołania do niezbędnej literatury, liczne tek-
sty źródłowe oraz materiały graficzne.
Fragmenty recenzji:
Joanna Dzwończyk, politolog, (profesor nadzwyczajny Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie): - Podkreślić przy 
tym należy erudycję Autorów, jak też znajomość literatury 
przedmiotu oraz umiejętność wykorzystywania źródeł nie 
tylko stricte historycznych, ale i z różnych dziedzin nauk 
społecznych – politologii, socjologii czy psychologii społecz-
nej. [..] Monografia napisana jest w sposób konsekwentny  
i zwarty, a nadana jej przez Autorów struktura wskazuje na 
głębokie przemyślenie i uporządkowanie problematyki, jak 
też pozwala wysoko ocenić warsztat badawczy, którym się 
posługują […]. Odnosząc się do strony językowej recenzowa-
nej monografii podkreślić należy, że wywód prowadzony jest 
w sposób spójny, logiczny.
Joanna Wojdon, historyk (profesor nadzwyczajny Uniwersy-
tetu Wrocławskiego): - Autorom udało się zachować dystans 
do opisywanych wydarzeń, postaci i zjawisk. Unikają przy 
tym narzekania i moralizatorstwa. Należy podkreślić, że ana-
lizowana monografia oparta jest o solidne badania naukowe. 
Uwzględnia najnowsze ustalenia historyków, politologów 
i socjologów. […] Ciekawym zabiegiem jest przywołanie 
w kapsułach wybranych – a przy tym nieoklepanych – tekstów 
źródłowych, w tym zwłaszcza relacji uczestników wydarzeń. 
Takie oddanie głosu świadkom historii znakomicie urozmaica 
tekst, pozwala pokazać różne punkty widzenia oraz perspek-
tywę osobistą, a także wprowadzić do naukowej monografii 
narrację bardziej potoczną, emocjonalną.

____Monika Kaczor, Etyka społecz-
na we współczesnych przekazach 
prasowych, B5, oprawa twarda,  
s. 262, Oficyna Wydawnicza Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, Zielona 
Góra 2016, ISBN 978-83-7842-227-3

Celem pracy jest ustalenie językowej 
specyfiki etyczno-społecznych pod-
staw życia społecznego, gospodarcze-
go i politycznego, utrwalonych w fak-
tach językowych. Kontekstowe użycie 
wspomnianych pojęć posłużyło do 
wydobycia i zrekonstruowania etycz-

no-społecznego wymiaru życia człowieka w jego różnych ob-
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nie różnorodnych rozwiązań technicznych musi poprzedzać 
badanie procesów fizycznych. Całokształt wiedzy fizycz-
nej związanej z budownictwem nosi nazwę fizyki budowli.  
W zakres badań fizyki budowli wchodzą takie dziedzi-
ny jak: termodynamika (zagadnienia związane z ciepłem  
i z jego przepływem), higrometria, wilgotność w przegrodach 
i powietrzu, akustyka, ochrona i walka z hałasem, optyka, 
oświetlenie pomieszczeń światłem sztucznym i słonecznym 
(zyski ciepła od słońca). Oddajemy do rąk studentów Instytu-
tu Inżynierii Środowiska pierwsze opracowanie przewodnika,  
w którym zawarte są podstawowe wiadomości z zakresu 
ochrony cieplnowilgotnościowej. Podstawowym celem prze-
wodnika jest zgromadzenie danych (wzory, wykresy, tablice 
oraz przykładowe obliczenia związane z tematyką rozdzia-
łów) niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń cieplnowil-
gotnościowych i oceny ich wyników. Opracowanie prezentuje 
stan prawny na luty 2016 roku.

____Mariusz Jenek, Stan warstwy 
wierzchniej części maszyn po skra-
waniu ostrzami z powłokami PVD. 
Monografia, B5, oprawa miękka,  
s. 190, Oficyna Wydawnicza Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, Zielona 
Góra 2016, ISBN 978-83-7842-269-3

Obecnie prace badawcze koncen-
trują się głównie na zagadnieniach 
związanych ze strefą tworzenia wióra, 
trwałością narzędzi oraz wydajnością 
procesu. W znacznie mniejszym stop-
niu prowadzone są badania związane 

z określeniem wpływu procesu skrawania na zmiany stanu 
warstwy wierzchniej obrabianych części maszyn. W pracy 
przeanalizowano proces kształtowania właściwości warstwy 
wierzchniej (tj. chropowatość, umocnienie, naprężenia wła-
sne) elementów obrobionych podczas toczenia wykończe-
niowego ostrzami z naniesionymi powłokami. Przedstawiono 
wyniki badań określające wpływ powłok PVD na ostrzu na 
właściwości eksploatacyjne elementów obrobionych tymi na-
rzędziami.

zebrała Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza
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szarach oraz wskazania na te elementy, które są niezbędne 
w kształtowaniu i podtrzymywaniu moralnego porządku życia 
społecznego. Jest to próba zrozumienia etyki społecznej jako 
zjawiska wyrażonego w języku, a nie chęć jego wyczerpują-
cego opisania. Punktem wyjścia do poszukiwania rozumienia 
wybranych pojęć z etyki społecznej były opracowania słow-
nikowe. Ponieważ analizowany materiał prasowy obejmuje 
czasy współczesne, wybór słowników został ograniczony do 
tych, które utrwalają aktualne rozumienie znaczeń lekse-
mów ważnych dla moralnego porządku społecznego. Dla 
analizy kontekstów pojęć etyczno-społecznych w tekstach 
prasowych ważny jest sposób ich słownikowego opisania. Na 
podstawie kształtu definicji tych pojęć można zrekonstru-
ować ich obraz i odtworzyć strukturę znaczeniową utrwaloną 
w zarejestrowanych kontekstach słownikowych. Odwoływa-
nie się do ujęć leksykograficznych jest ważne, ponieważ mó-
wią one wiele o znaczeniu, użyciu pojęć ważnych dla etyki 
społecznej, co pozwala zrozumieć określone fakty językowe 
opisane we współczesnych przekazach prasowych.

____Joanna Gorzelana, Swoistość 
stylistyczno-językowa poezji 
religijnej okresu oświecenia, 
B5, oprawa twarda, s. 434, Ofi-
cyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Zielona Góra 
2016, ISBN 978-83-7842-250-1

W niniejszej pracy przedstawiam spe-
cyfikę językowo-stylistyczną polskiej 
poezji religijnej epoki oświecenia. 
Ogólnym celem rozprawy jest zwery-
fikowanie tezy mówiącej o znikomej 
obecności w obrębie stylu artystycz-

nego oświecenia nurtu poezji religijnej. Teza ta, szczególnie 
podkreślana w czasach PRL-u, zdaje się stereotypowo przed-
stawiać obraz polskiego oświecenia. Szczegółowa analiza 
poezji tej epoki pozwala wyodrębnić wyraźny nurt poezji 
religijnej. Reprezentowany jest on przez autorów zarówno 
wczesnego, jak i dojrzałego oświecenia. Drugim – szcze-
gółowym celem – jest określenie podstawowej wiązki cech 
stylowych oświeceniowej liryki religijnej. Po trzecie, zamie-
rzam określić główne eksponenty językowe wspomnianej wy-
żej wiązki cech stylowych. Przyjmuję, że mogą one przyna-
leżeć do rożnych warstw języka, np. gramatyki lub leksyki. 
W związku z tym, że nie ukazała się dotychczas praca uj-
mująca całościowo styl poezji religijnej oświecenia, uznałam 
za istotne szczegółowe wyliczenie eksponentów określonych 
cech stylowych tej poezji. W tym sensie praca ma swoisty cel 
rejestrująco-opisowy. I wreszcie czwartym, wyznaczonym 
przeze mnie, celem jest częściowa charakterystyka swo-
istości językowo-stylistycznej poszczególnych autorów epoki  
w zakresie poezji religijnej.

____Marzena Jasiewicz, Oryna 
Słobodzian-Ksenicz, Przewodnik do 
ćwiczeń z fizyki budowli dla stu-
dentów Instytutu Inżynierii Środo-
wiska, A4, oprawa miękka,  
s. 46, Oficyna Wydawnicza Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, Zielona 
Góra 2016, ISBN 978-83-7842-254-9

Zastosowanie w budownictwie mate-
riałów, elementów i tworzyw sztucz-
nych wymaga doskonałej znajomości 
ich właściwości fizycznych, a stosowa-
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