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Pomagajmy 
SOBIE
Pomagajmy sobie
Kiedy jesteśmy szczęśliwi, nic nam nie dolega, w zdro-
wiu pozostają także nasi najbliżsi, nie myślimy o innych. 
A powinniśmy. Możemy w bardzo prosty sposób pomóc 
tym, którzy tej pomocy potrzebują. Czasami wystar-
czy rozejrzeć się wokół siebie, by dowiedzieć się, że 
koleżanka z pracy, czy kolega z roku przeżywają wielki 
dramat (wielką tragedię). Ciężka choroba, drogie lec-
zenie, operacje, na które środki zbiera się miesiącami, 
a czasami latami...
Od kilku lat mamy możliwość przekazania 1% swojego 
podatku dochodowego na wybraną organizację pożytku 
publicznego. W Polsce istnieje całe mnóstwo upraw-
nionych organizacji. Często zastanawiamy się, którą 
wybrać?
A przecież czasem nasze koleżanki i koledzy z pra-
cy, czy przyjaciele ze studiów znajdują się w sytuacji, 
kiedy potrzebna jest im nasza pomoc. Być może ich 
współmałżonkowie cierpią na poważną chorobę i zmus-
zeni są zażywać drogie leki, może ich dzieci będą mogły 
wreszcie zacząć żyć normalnie dzięki kosztownej reha-
bilitacji...
Właśnie dlatego postanowiliśmy stworzyć naszą 
uniwersytecką specjalną bezę osób oczekujących na 
wsparcie.
Baza ta z jednej strony umożliwi osobom potrzebującym 
wsparcia (pracownikom, studentom UZ) dotarcie 
z apelem do całej społeczności akademickiej naszej 
uczelni, a z drugiej – sprawi, że pracownicy i studen-
ci będą mogli dokładnie poznać osobę, której zechcą 
pomóc przekazując na jej leczenie część swojego po-
datku.
Dlatego zachęcamy wszystkich pracowników i stu-
dentów naszej uczelni, którzy sami, bądź których 
członkowie rodzin potrzebują naszego wsparcia 
o zgłaszanie się do Biura Promocji UZ (e-mail: bp@uz.
zgora.pl). Za pomocą wypełnionego przez zaintereso-
wanych formularza (dostępnego na stronie interneto-
wej www.dzieciom.uz.zgora.pl zakładka „Pomagajmy 
sobie”) oraz dostarczonym zdjęciom i załącznikom 
zostaną opracowane poszczególne wpisy w bazie.
Podstawowym warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest 
wskazanie właściwej organizacji posiadającej status 
organizacji pożytku publicznego, która działa w imieniu 
zainteresowanych osób.
Tych z Państwa, którzy chcieliby przekazać 1 %  po-
datku, aby pomóc swojemu koledze lub koleżance 
z pracy czy ze studiów w walce z chorobą najbliższych, 
zapraszamy na powyższą stronę www. Znajdą na niej 
Państwo szczegółowe informacje na temat sytuacji 
osób oczekujących na nasze wsparcie.
Pomagajmy sobie! Nasi znajomi liczą na nas!

Anna Urbańska
specjalista ds. public relations

Biuro Promocji UZ

BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA. 
KONTEKSTY I DYLEMATY, r
ed. M. Rybakowski, s. 188, oprawa 
broszurowa, 17 x 24 cm, Oficyna 
Wydawnicza, 2007

„Książka pod redakcją Marka 
Rybakowskiego pt. Bezpieczeństwo czło-
wieka. Konteksty i dylematy to praca pre-
zentująca zbiór ciekawych artykułów i 
esejów naukowych dotyczących różnych 
dylematów i kontekstów bezpieczeństwa 
człowieka. Praca dotyczy niezwykle waż-
nej oraz aktualnej problematyki bezpie-

czeństwa widzianej z bardzo szerokiej perspektywy, począw-
szy od perspektywy teoretycznej i etycznej, a skończywszy na 
zagadnieniach praktycznych związanych z bezpieczeństwem 
pracy”.

[z Recenzji wydawniczej]

BURDA B., 
Szkolnictwo średnie na Dolnym Śląsku 
w okresie wczesnonowozytnym (1526-
-1740), 
s. 306 [16], oprawa twarda, 17 x 24 cm, 
Oficyna Wydawnicza, 2007

„Podstawową tezą pracy jest twierdzenie, 
że rozwój szkolnictwa średniego na Dolnym 
Śląsku w czasach wczesnonowożytnych 
(1526-1740) w dużej mierze był 
uzależniony od przebiegu i charakteru 
reformacji, powołania w miastach pro-

testanckich rad miejskich, stosunków religijnych w monarchii 
habsburskiej, a także przepływu myśli pedagogicznej z krajów 
Europy Zachodniej, w tym szczególnie z Niemiec i z Włoch.
Zakres chronologiczny rozprawy zbiega się z początkiem roz-
woju reformacji w Niemczech, czyli po pierwszym wystąpieniu 
Marcina Lutra w 1517 roku, i ogłoszeniu Pouczenia dla wizy-
tatorów parafii w szkołach Księstwa Saksonii (1528), gdzie 
zostały nakreślone zadania szkoły. Z drugiej strony nie bez 
znaczenia jest rok 1526 i przejęcie Dolnego Śląska przez 
Habsburgów, a także pierwsze opowiedzenie się śląskiego 
księcia Fryderyka II legnickiego po stronie protestantyzmu 
(1523). Wtedy też nastąpiły pierwsze próby reformowania 
szkół w księstwie oraz powołania uniwersytetu w Legnicy. 
Zamknięcie to rok 1740 – przyjmowany przez badaczy jako 
moment wkroczenia Fryderyka II na Śląsk i początek wojen o 
sukcesję śląską”.

[ze Wstępu]

ŁOSIEW A., Filozofia rosyjska, 
przekł. L. Kiejzik, 
s. 66, oprawa broszurowa, 14 x 21 cm, 
Oficyna Wydawnicza, 2007

„Artykuł Aleksego Łosiewa Filozofia ro-
syjska, który oddajemy do rąk polskiego 
Czytelnika, to trzeci już (po Włodzimierza 
Sołowjowa Rosyjskiej idei, 2004 r., oraz 
Lwa Karsawina Wschód, Zachód i rosyjska 
idea, 2007 r.) przekład ważnych tekstów z 
dziedziny filozofii rosyjskiej, jaki ukazu-
je się z inicjatywy pracowników Instytutu 
Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Tym razem proponujemy tekst mówiący o źródłach powsta-
nia tej filozofii. Był on pisany dla czytelnika niemieckiego w 
czasach, gdy o filozofii rosyjskiej mało się jeszcze mówiło w 
Europie, stąd cytaty oryginalnych myślicieli rosyjskich, jakie 
Łosiew włączył do artykułu”.
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