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Ze Wstępu:
Jednym z podstawowych zadań pro-
cesu wychowania, który przebiega 
głównie w rodzinie i placówkach 
oświatowych, jest walka o ocalenie 
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Zawziętość w stosowaniu diety oraz zapał do pracy przyno-
si efekty w drugiej edycji projektu Aktywny Zielonogórzanin. 
Mieszkańcy Winnego Grodu odbyli konsultacje, po których 
widać spore zmiany.

Trzydziestu pięciu uczestników tegorocznego projektu jest 
już po półmetku zmagań z niezdrowymi nawykami żywienio-
wymi. 9 października mieszkańcy południowej stolicy woje-
wództwa lubuskiego rozpoczęli przygodę w projekcie Aktyw-
ny Zielonogórzanin. Każdy z Nich otrzymał indywidualny plan 
żywieniowy oraz bezpłatny, nieograniczony dostęp do zajęć 
fakultatywnych. Beneficjenci projektu mają do dyspozycji 
siłownię z trenerem, zajęcia z fitness oraz aquaaerobiku.

Rozpiętość wiekowa jest naprawdę imponująca. Najmłod-
sza uczestniczka w tym roku stała się pełnoletnia, a najstar-
szy lada moment będzie świętował ukończenie 60 lat.

Podejście naszych podopiecznych jest godne pochwały. 
Pierwsze, co zauważyłam i najbardziej mnie cieszy, to zmia-
na mentalna. Przez półtora miesiąca poczyniliśmy ogromny 
postęp. W trakcie konsultacji rozmawialiśmy przede wszyst-
kim o zdrowych nawykach, jakie udało się zakorzenić - mówi 
dietetyk projektu - Marzena Pałasz.

W programie udział bierze m.in. małżeństwo, które nawza-
jem się wspiera. Para zmieniła swoją kuchnię diametralnie, 
wspólnie uczęszcza na zajęcia, chodzi na długie spacery. Inni 
zaś mogą pochwalić się utraconym kilogramem tygodniowo. 
Najlepsi zgubili już 7 kg! Przed uczestnikami jeszcze miesiąc 
pracy. Najlepsi zostaną nagrodzeni na zakończenie. Projekt 
ma na celu ułatwić im start w walce z nadwagą oraz wprowa-
dzić w tajniki zdrowszego stylu życia.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Miasta 
Zielona Góra.

Dawid Piechowiak

Aktywni 
ZielonogórZAnie 
nA półmetku 
projektu 
Zmiany na 5 Z plusem!

la, Pietrzak Sebastian, Diakonów Michał, Poradziński Paweł, 
Porzelska Anna, Pawlaczyk Natalia, Szafkowska Anna, Mruk 
Maciej, Michta Bernard, Glapiak Oskar, Majchrzak Angelika, 
Radzimska Roksana, Halagiera Joanna, Müler Maksym, Kulis 
Mateusz, Grzelak Ryszard.

Zawody pływackie wchodzą w skład cyklu Lubuskich Igrzysk 
Studentów AZS. Żacy z naszego województwa jeszcze w tym 

roku kalendarzowym podejmą rywalizację w siatkówce, te-
nisie stołowym oraz brydżu. Zwycięstwo w każdej dyscyplinie 
gwarantuje zdobycz w postaci 3 punktów.

Gorzów 0:3 Zielona Góra
Dawid Piechowiak

nowości wydAwnicZe
człowieczeństwa. Wartości są filarem szeroko pojętej eduka-
cji oraz stają się jej celem. Szczególnie te ogólnoludzkie, nie-
zmienne, niezależne od poznającego je podmiotu, jego opinii 
i postaw. […]
Wielu uczonych humanistów dawniej i współcześnie podejmu-
je ważny problem edukacji aksjologicznej, dzięki której moż-
liwy jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, także emo-
cjonalny i duchowy. Jednym z pedagogów popularyzujących 
hasło „wychowania jako poszukiwania wartości” był prof. zw. 
dr hab. Wojciech Pasterniak (31.01.1935-05.05.2018), które-
mu dedykowana jest ta monografia. […]
Oddajemy w ręce Szanownych Czytelników publikację zawie-
rającą rozważania uwzględniające szeroki kontekst edukacji 
aksjologicznej. Współautorzy poszczególnych rozdziałów po-
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____ Podróż naukowa Profesor 
Marii Jakowickiej, red. Iwona Ko-
paczyńska, Marzanna Magda-Ada-
mowicz, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2019, oprawa miękka, 
B5, s. 174, ISBN 978-83-7842-375-1

Oddajemy w ręce czytelnika monogra-
fię, która jest podwójnie szczególna. 
Przedstawia bowiem życie i naukowe 
dokonania niezwykłej osoby – prof. 
zw. dr hab. Marii Jakowickiej, a także 
jest uczczeniem wyjątkowego jubi-
leuszu 90-lecia życia i 70-lecia pracy 
zawodowej. Profesor Maria Jakowicka 

była związana ze środowiskiem zielonogórskiej pedagogiki, tu 
bowiem rozwijała swoją naukową aktywność, od początków lat 
70. XX wieku. Współtworzyła również młodą uczelnię – Wyższą 
Szkołę Pedagogiczną im. T. Kotarbińskiego, która powstawała 
w Zielonej Górze jako główny w regionie ośrodek kształcenia 
nauczycieli na poziomie wyższym. Tworzyła także zespoły ba-
dawcze w dziedzinie pedagogiki, nawiązując liczne kontakty 
naukowe z innymi ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce i za 
granicą. Pracowała zarówno z młodymi adeptami nauki, jak 
i z uznanymi już badaczami.

[Ze Wstępu]

____ Wybrane elementy zarządza-
nia kryzysowego w administracji 
państwowej i samorządowej na 
podstawie wytypowanych woje-
wództw (wydanie II uzupełnione), 
Krzysztof Graczyk, Grzegorz Na-
kielski, Tadeusz Tabaczniuk, Oficy-
na Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2019, oprawa miękka, B5, s. 232, 
ISBN 978-83-7842-395-9

Współcześnie, funkcjonowanie wie-
lu sfer administracji publicznej, 
a w jej ramach struktur zarządzania 
kryzysowego, jest uzależnione od 

ilości i jakości informacji, sprawności środków technicznych 
i programowych informatyki. Jest to spowodowane przede 
wszystkim dynamiką oraz ilością zachodzących zjawisk, pro-
cesów i wynikającym z tego wzrostem zapotrzebowania na in-
formacje – podstawie, których są podejmowane są działania. 
Zarządzanie kryzysowe (ZK) jest procesem informacyjno-de-
cyzyjnym. Trudnym, wręcz niemożliwym jest skuteczne funk-
cjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, w tym 
też na szczeblu gminy/powiatu, bez sprawnego, efektywnego 
systemu kierowania. Wynika to z mnogości uczestników syste-
mu ZK oraz w znacznej mierze, nieprzewidywalności i zwią-
zanym z tym wprost – deficytem czasowym. To z kolei wy-
musza stwierdzenie, że wspomaganie informatyczne procesów 
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decyzyjnych jest tym elementem całego systemu zarządzania 
kryzysowego, od którego zależy w zdecydowanej mierze jego 
sprawne i efektywne działanie.

[Ze Wstępu]

____ Adam W. Bydałek, Waldemar 
Wołczyński, Analiza zjawisk ko-
agulacji, redukcji i krystalizacji 
miedzi drogą do nowej technologii, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona 
Góra 2019, oprawa miękka, B5,  
s. 196, ISBN 978-83-7842-390-4

W wyniku prowadzenia procesu w pie-
cu szybowym lub zawiesinowym po-
wstaje, oprócz kamienia miedziowego 
lub miedzi blister, żużel zawierający od 
1,5% do nawet 15% miedzi, który jest 
kierowany do pieców elektrycznych 
w celu odmiedziowania lub kierowany 

do początku procesu wytarzania materiałów wsadowych – do pie-
ca szybowego lub nawet do etapu flotacji. Odpadowe materia-
ły składowane obecnie na hałdach lub przerabiane na podsypki 
pod drogi zawierają co najmniej 0,6% miedzi, dochodząc często 
do wartości 0,8, a nawet do 1%. Podstawą do opracowania mo-
nograficznego dotyczącego analizy zjawisk koagulacji, redukcji 
i krystalizacji miedzi w nowej technologii odmiedziowania żużli 
poprocesowych są przesłanki wynikające z analizy dotychczas 
stosowanych technologii odzyskiwania miedzi z takich żużli [1-4], 
z badań własnych dotyczących procesów ekstrakcyjnych, w tym 
odmiedziowania żużli, odcynkowania popiołów i wzbogacania 
rudy, oraz wynikające z podstaw fizykochemii procesów meta-
lurgicznych.

[Ze Wstępu]

____ „Thalloris. Philologische Stu-
dien, Philological Studies, Études 
philologiques”, Herausgegeben von 
Cezary Lipiński und Wolfgang Bryl-
la, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona 
Góra 2019, oprawa miękka, B5,  
s. 250, ISSN 2543-8689

Denkt man den Gedanken Einsteins, 
der im Nationalismus eine „Kinder-
krankheit, sozusagen die Masern der 
Menschheit“ sah, weiter, so darf man 
sich über die Hartnäckigkeit wundern, 
mit der sich die Menschheit immer 
wieder gegen das Herauswachsen aus 

den Kinderschuhen sträubte. Nach den Gräueln des Zweiten 
Weltkrieges und dessen weltverändernden Konsequenzen hoffte 
man, das Schreckgespenst des Nationalismus ein für allemal vom 
Tisch zu haben, besonders weil der politische Ost-West-Konflikt 
es zunächst in den Untergrund trieb. Der Wind der Freiheit, der 
Ende der 1980er Jahre den Zerfall des Ostblocks herbeiführte, 
legte aber im Nachhinein auch die lange verdeckten Animosi-
täten und offenen Rechnungen des Unrechts bloß. Der Weg zu 
blutigen Kriegen auf dem Balkan war frei. Wenig später hat die 
sich vertiefende Krise der europäischen Institutionen, begleitet 
von der Frustrationswelle infolge der Weltwirtschaftskrise, im 
neu angebrochenen Millennium Wasser auf die Mühlen diverser 
populistisch-nationalistischer Gruppierungen geleitet. Aus der 
Latenz gerissen wurden sie nun in vielen Ländern zum wichtig(st)
en Politik bestimmenden Faktor. 

[Fragm. Editorial]

zebrała Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza

dejmują dyskusję na temat roli autorytetów w wychowaniu, 
wspierania rozwoju moralnego, estetycznego, emocjonalnego 
dzieci i młodzieży w rozmaitych środowiskach. Podkreślają 
wagę szeroko pojętego wychowania aksjologicznego. […]

Ewa Pasterniak-Kobyłecka Wstęp, [w:] Aksjologiczne kon-
teksty edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Monografia po-
święcona pamięci Profesora Wojciecha Pasterniaka, red. 
naukowa Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Wydział Pedagogiki, 
Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zie-
lona Góra 2019.
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