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NOWOścI  WYdaWNIcZE

Powstaje encykloPedia 
osiągnięć Polonii świata
__ danuta nowak
__ wiesław Hładkiewicz

Wydział Humanistyczny

Profesor Zbigniew Piasek1 z Politechniki Krakowskiej pod-
jął się eksperymentalnych badań zmierzających do mono-
graficznego opisu osiągnięć Polonii i Polaków w USA, Rosji, 
Kanadzie, Ameryce Południowej, Europie, Afryce, Australii 
i Nowej Zelandii, Azji, Ukrainie, Japonii oraz na Bliskim 
Wschodzie w okresie od drugiej wojny światowej do współ-
czesności. Encyklopedia obejmie wyłącznie Polaków żyją-
cych i zostanie opublikowana pod tytułem: 

1 Autor i twórca Encyklopedii, profesor Zbigniew S. Piasek, 
w strukturach światowych organizacji polonijnych, pełni między 
innymi funkcję korespondenta zagranicznego „Stowarzyszenia Pol-
sko Amerykańskich Inżynierów” w New York, „Polonia Technica” 
w USA oraz korespondenta w organizacji międzynarodowej „Strze-
lecki Heritage Inc. Melbourne” w Australii.

ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO DZIEDZICTWA POLONII. 
Profesjonalna Polonia Świata. Współczesne dzieło ency-
klopedyczne będzie opracowane w pięciu językach i prze-
znaczone głównie jako lektura w szkołach polonijnych na 
całym świecie. 

Do współpracy w tworzeniu historycznej encyklopedii 
zaproszono profesora Wiesława Hładkiewicza z Instytutu 
Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Encyklopedia będzie kolportowana do szkół polonijnych, 
placówek dyplomatycznych RP i polonijnych, stowarzyszeń 
naukowych i polonijnych oraz bibliotek narodowych. Książ-
ka będzie też dostępna w księgarniach, w Polsce i poza 
granicami kraju.

Pierwsze mini monografie znanych działaczy polonijnych 
we Francji zostały już opracowane przez profesora Wiesła-
wa Hładkiewicza i doktorantkę Danutę Nowak - organiza-
torów konferencji naukowej pt: DZIEJE, EWOLUCJA i ZNA-
CZENIE EMIGRACJI ZAROBKOWEJ Z POLSKI DO FRANCJI OD 
1919 ROKU, DO WSPÓŁCZESNOŚCI, która odbyła się w dniu 
24 października 2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim.

____Bartłomiej Najbar, Magdale-
na Wieczorek, Anna Najbar, Gady 
powiatu zielonogórskiego i miasta 
Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zie-
lona Góra 2017, ISBN 978-83-7842-
308-9

Praca prezentuje aktualny stan wiedzy, 
ale równocześnie odwołuje sie do da-
nych z lat dwudziestych XX wieku […], 
a wiec porównuje wyniki badan z okre-
su obejmującego niemal 100 lat i doku-

mentuje duży postęp w poznaniu herepetofauny omawianego 
obszaru. Dokładne badania terenowe prowadzone w latach 
2000-2016 pozwoliły na omówienie obecnego rozmieszczenia, 
biologii i zagrożeń poszczególnych gatunków. Cennym uzu-
pełnieniem wiedzy o gatunkach rodzimych jest przedstawie-
nie występowania gatunków obcych, wprowadzonych przez 
człowieka w ostatnich kilkudziesięciu latach, oraz omówienie 
statusu i problematyki związanej z gatunkami inwazyjnymi. 
Warte podkreślenia jest wykorzystanie przez autorów bogate-
go piśmiennictwa, zarówno z dawnych lat, jak i najnowszych 
pozycji publikowanych w kraju i za granica.

[Recenzja dr hab. Zbigniew Jakubiec]

nowości wydawnicze

 
Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa otuchy

Pani Małgorzacie Ratajczak-Gulbie
z powodu śmierci Mamy

s k ł a d a j ą

koleżanki i koledzy z Biura Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
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Opracowania umieszczone w niniejszym numerze mają cha-
rakter teoretyczny, przeglądowy, a także są wynikiem badań 
empirycznych. Tematyka artykułów obejmuje zakresy związane 
z problemami relacji rodzinnych, poszczególnych etapów edu-
kacyjnych, analizą potencjału zaradczego człowieka w obliczu 
zagrożeń egzystencjalnych, występujących w życiu osobistym 
oraz w sferze zawodowej. W prezentowanym numerze wprowa-
dzamy nową rubrykę – Doniesienia z badań studenckich. Będzie 
ona zawierała pierwsze próby opracowań naukowych studentów 
kierunku psychologia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

[Od Redakcji]

____Zielona Góra przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość, cz. 1, red. 
Bogumiła Burda, Leszek Kania, Alina 
Polak, Małgorzata Szymczak, Oficyna 
Wydawnicza Uniwersytetu Zielono-
górskiego, Zielona Góra 2017, ISBN 
978-83-7842-297-6, ISBN 978-93-
940907-2-2

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na 
wielonarodową i wielokulturową spu-
ściznę Zielonej Góry, uświadomienie 
istniejącego tu bogactwa dziedzictwa 
kulturowego, przybliżenie mentalno-

ści, postaw jej mieszkańców. Przedmiotem refleksji autorów 
artykułów są zmiany społeczno-gospodarcze oraz polityczne tu 
zachodzące, a także procesy zmieniające środowisko kulturo-
we, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Sporo uwagi po-
święcono szeroko rozumianym zagadnieniom historii rozwoju 
funkcjonalno-przestrzennego oraz przekształceniom zabytko-
wej tkanki miasta zachodzącym w wyniku przeprowadzanych 
w ostatnich latach rewitalizacji, konserwacji, remontów i ada-
ptacji.

[Ze Wstępu]

zebrała Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza

____Kultura nie tylko literacka.  
W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II, cz. 1, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Scripta Humana”, t. 8, red. Emanu-
ela Bednarczyk-Stefaniak, Anastazja 
Seul, Oficyna Wydawnicza Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 
2017, ISBN 978-83-7842-288-4, ISSN 
2353-1681

Jan Paweł II, zwany „człowiekiem kul-
tury”, jest postacią, która nie przesta-
je być źródłem inspiracji dla przed-

stawicieli rożnych dyscyplin. Jego wypowiedzi, literackie 
i nieliterackie, prywatne i oficjalne, przemawiają do odbiorcy 
siłą wyrazu, głębią myśli filozoficznej, a także pięknem słowa 
artystycznego, budzą więc zainteresowanie nie tylko teolo-
gów. Autorzy artykułów opublikowanych w niniejszej książce 
chcą przyczynić się do pełniejszego poznania dziedzictwa, 
jakie zostawił nam Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Podejmują 
zagadnienia związane z rożnymi dyscyplinami naukowymi: li-
teraturoznawcze, językoznawcze, pedagogiczne, teologiczne, 
filozoficzne, etyczne, medyczne. W tym wielogłosie przed-
stawiają swoje postrzeganie problematyki, którą łączy wspól-

ny tytuł: Kultura nie tylko literacka. 
W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II.

[Ze Wstępu]

____„Psychologiczne Zeszyty Nauko-
we Półrocznik Instytutu Psychologii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego”,  
nr 1/2017, Człowiek w całokształcie 
życia: rodzina – edukacja – praca, 
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017, 
ISSN 2451-1420

__ anna grasza
__ Małgorzata Ratajczak-gulba

Poznaliśmy się 20 lat temu, żegnaliśmy dwa razy – 10 
lat temu, kiedy musieliśmy odejść z Radia Index i teraz, 
niestety, na zawsze. Z Panem Grzegorzem Chwalibogiem 
spotkałyśmy się w 1998 r., a połączyła nas miłość do ra-
dia. Miałyśmy ogromny zaszczyt i przyjemność tworzyć 
razem miejsce, które stało się wielką przygodą dla adep-
tów dziennikarstwa. Do dziś pamiętamy: 3 marca, a nie 
marzec, około pięciu, a nie pięć minut, coś włączać i wy-
łączać… To tylko niektóre wskazówki naszego szefa, które 
na zawsze wbiły się nam w pamięć. Grzegorz Chwalibóg, 
to człowiek autorytet, chodząca encyklopedia i niewyobra-
żalna kopalnia pomysłów, nazywany przez swoich współ-
pracowników z Radia INDEX Wodzem, czy Naczelnikiem. 

Po Prostu, Pan gRzegoRz…

fo
t. 

z 
ar

cH
iW

u
m

 r
o

dz
in

y 
G

 .c
H.

NOWOścI  WYdaWNIcZE  |  WSpOmNIEN IE  O GRZEGORZU chWaLIbOGU


