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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…
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Spokojny, opanowany, nigdy nie podnosił głosu, 
nawet udzielając reprymendy. Pięknie mówiący 
po polsku z nienaganną dykcją. Miał rękę, czy jak 
kto woli, ucho do „wyłapywania” perełek, któ-
re miały potencjał. Małe studenckie radio stało 
się kuźnią talentów, a wielu Jego wychowanków 
robi dzisiaj kariery w mediach lokalnych i ogól-
nopolskich. Był mentorem, przyjacielem i na-
uczycielem – motywował, zachęcał do realizacji, 
z pozoru niewykonalnych pomysłów. Sam nie po-
zostawał dłużny – do historii przeszedł, nomen 
omen, wygrany zakład z ówczesnym dyrektorem 
Lubuskiego Teatru, Andrzejem Buckiem, o becz-
kę piwa, że zapełni widownię teatru podczas stu-
denckiej premiery. Słynął z niebanalnego inteli-
gentnego dowcipu. Dbał, aby radiowcy używali 
poprawnej polszczyzny.

Urodził się w Gorzowie i choć całe dorosłe 
życie związał z Zieloną Górą, to miejsce uro-
dzenia było tematem do żartów, głównie kole-
gów z redakcji sportowej. To On sprzedał nam 
zamiłowanie do mikrofonu, pokazał co to znaczy 
magia radia. Była to jedna z Jego największych 
pasji i udało mu się ją w nas zaszczepić. Kochał 
życie, ludzi i radość sprawiało Mu patrzenie na 
rozwój radiowej czeredki. Przez te 10 lat prze-
winęły się przez Radio INDEX setki młodych ludzi. 
Jedni zostali na chwilę, inni na dłużej, a wielu 
znalazło miłość, i to na całe życie. Pozostawał 
w kontakcie ze swoimi wychowankami, śledził 
ich losy i cieszył się, że radzą sobie w wielkim 
świecie. Choć nasze życie zawodowe potoczyło 
się inaczej, nastąpił niestety gwałtowny zwrot 
akcji, to miłość do radia w nas pozostanie.

Od lat zmagał się z ciężką chorobą, ale nie 
żalił się i z właściwym sobie poczuciem humoru 
opisał swoje zmagania z Parkinsonem w książce 
„Tato, zrób sobie z lotu ptaka”. Kładł nacisk, aby 
w radiu pojawiało się jak najwięcej dobrych wia-
domości, które mówiąc krótko, miały słuchaczom 
„zrobić dzień”.

17 stycznia 2018 r. pożegnaliśmy Pana Grze-
gorza Chwaliboga. Tych 10 wspólnych radiowych 
lat było wspaniałą przygodą i lekcją życia. Twór-
cza i przyjazna atmosfera miejsca stworzonego 
przez Pana Grzegorza zrodziła wiele cudownych 
przyjaźni i pomimo upływu lat liczne grono in-
dexowców zjawiło się, aby po raz ostatni powie-
dzieć Mu: do usłyszenia!

 
Wyrazy najgłębszego współczucia oraz żalu z powodu poniesionej straty 

Pani Ewie Tworowskiej-Chwalibóg
z powodu śmierci Męża

s k ł a d a j ą

koleżanki i koledzy z Biura Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

A tak wspominają Go po śmierci koledzy radiowcy w mediach spo-
łecznościowych:

P amiętam wiele rozmów i rad. Mam nadzieję, że będzie podsłu-
chiwał, bo wiem, że radiem żył. Zostanie na zawsze w Naszych 

sercach Naczelnik „Piłsudski”

D 
la wielu z nas był całą Historią Radia

N asz Wojciech Pijanowski Podgórnej... i moja czerwona lampka 
na konsolecie… dziękuję za przygodę i lekcję życia

T o On przyjmował mnie do radia. To On dał mi pierwszą radiową 
lekcję. To Jemu jako pierwszemu powiedziałem, że kocham się 

w radiu

Nikt bardziej elegancko nie umiał „opieprzać”. Panie Grzegorzu, 
DZIĘKUJĘ! To był zaszczyt i przyjemność!

GrzeGorz ChwalibóG urodził się w 1950 r. w Gorzowie wlkp.  
od 1967 r. mieszkał w zielonej Górze. Po ukończeniu wyższej Szkoły in-
żynierskiej pracował w zeTo i wzPGr. Przez kilkanaście lat (1974–1987) 
pracował w regionalnej rozgłośni Polskiego radia, realizując swoje radio-
we zainteresowania. był m.in. kierownikiem redakcji młodzieżowej.
w latach 1998-2008 był redaktorem naczelnym akademickiego radia 
iNDeX naszej uczelni.
Jako dziennikarz otrzymał kilka nagród w konkursach regionalnych 
i krajowych.
w 2012 r. ukazała się jego autobiograficzna książka pt. Tato! - zrób sobie 
„z lotu ptaka”.


