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of their research and conclusions in a written form, diagnose the 
symptoms of transformation in education very accurately, pointing 
out that the changes are the result of development of information 
and communications technologies and social expectations connect-
ed with them. Thus, they indicate new, and so needful, ways of 
rational and efficient practical action.

[From the review by Prof. Maciej R. Tanaś]

In the publication, there are presented theoretical contexts and 
problems attributed to the teacher and his or her work allowing 
practical application, described in the results of empirical surveys. 
In this regard, I consider the presented publication as a contribu-
tion because of concentrated information are not only of local but 
also of international importance and dimension. This publication is 
written by competent researchers (pedagogues) who rely on their 

__ ICT in Educational Design 
Processes. Materials, Resources, 
Vol. 3, ed. Eunika Baron-Polańczyk, 
s. 182, B5, oprawa miękka, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2013, ISBN 978-83-7842-111-5

The authors of the contributions 
provide the reader with the multi-
dimensional image of contemporary 
information and communications 
technologies. It presents and explains 
numerous and various aspects of digi-
tal media application in education in 

a very attractive way, both cognitively and methodologically. The 
authors, invited by Eunika Baron-Polańczyk to present the results 
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a very attractive way, both cognitively and methodologically. The 

__ Monika Rutkowska
Biuro Karier

Biuro Karier UZ zachęca studentów nie tylko do odby-
wania praktyk czy staży, ale także do działalności o cha-
rakterze wolontariackim, czyli bezpłatnego, dobrowolnego 

i świadomego działania na rzecz innych, wykraczającego 
poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie, mogącego 
wzbogacić doświadczenie społeczno-zawodowe. Wolonta-
riat to nie tylko dobrowolna działalność na rzecz innych, 
ale także wyzwanie, możliwość sprawdzenia się w nietypo-
wych sytuacjach i satysfakcja. Pozwala na spożytkowanie 
energii w sposób niekonwencjonalny i twórczy.

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wo-
lontariusza. Z tej okazji Biuro Karier UZ zorganizowa-
ło Giełdę Wolontariacką, która odbyła się w Kampusie B 

w holu budynku A-16. W Giełdzie udział wzięli: Fundacja 
Dr Clown, Caritas Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie 
Damy Radę, Biuro Porad Obywatelskich oraz Akademia 
Przyszłości. Natomiast ci studenci, którzy chcieli poszerzyć 
swoją wiedzę wzięli udział w mini wykładzie nt.: Czym jest 
wolontariat i jak zostać wolontariuszem, który poprowa-

dziła Dorota Kołkowska ze Stowarzyszenie Wspierania Ak-
tywności Obywatelskiej Civis Sum w Zielonej Górze.

Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych 
umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Po-
zwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przy-
gotować się do przyszłej pracy. Dla jednych jest począt-
kiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem. 
Giełda Wolontariacka to okazja by przekonać tych nie-
przekonanych, że warto pomagać.

MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ WOLONTARIUSZA 
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W wydawnictwie znajdziemy także reprodukcje starych map i pla-
nów ze zbiorów Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach.
Atlas jest owocem działalności utworzonej w 2010 r. Pracowni Lu-
buskiego Atlasu Historycznego, która stawia sobie za cel prowa-
dzenie badań nad przemianami krajobrazu kulturowego i zmian 
demograficznych na terenie województwa lubuskiego. Pracownia 
ściśle współpracuje z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze, 
dzięki czemu w Atlasie znalazł się aneks z aktualnymi danymi sta-
tystycznymi dotyczącymi gmin powiatu żarskiego. Atlas Historycz-
ny ziemi żarskiej jest pierwszym z cyklu atlasów historycznych, 
które zamierza opracować Pracowania. 

Rafał Szymczak

__ Marcin Garbat, Aktywizacja za-
wodowa osób z niepełnosprawno-
ścią – bariery i koszty, s. 394, B5, 
oprawa miękka, Oficyna Wydaw-
nicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 
978-83-7842-084-2

Opracowanie składa się z sześciu 
rozdziałów. W pierwszym rozdziale 
zostały ujęte zagadnienia teoretycz-
ne stanowiące tło rozważań. Usys-
tematyzowano pojęcia dotyczące 
osób z niepełnosprawnością. Drugi 

rozdział rozprawy zawiera analizę danych statystycznych dotyczą-
cych liczby i struktury osób z niepełnosprawnością w Polsce. Treść 
trzeciego rozdziału wypełnia analiza systemu aktywizacji zawodo-
wej osób z niepełnosprawnością. W ramach analizy przedstawiono 
strukturę systemu z podziałem na poszczególne szczeble admini-
stracji (rządowej, samorządowej) oraz inne instytucje i podmio-
ty systemu, w tym organizacje środowiskowe. Treść czwartego 
rozdziału to analiza sytemu wspierania zatrudniania i aktywiza-
cji zawodowej. Piąty rozdział zawiera analizę korzyści i kosztów 
ekonomicznych występujących w systemie. W szóstym rozdziale 
szczegółowo opisano bariery zatrudniania osób z niepełnospraw-
nościami w świetle badań empirycznych przeprowadzonych wśród 
osób z niepełnosprawnością, pracodawców otwartego i chronione-
go rynku pracy oraz osób prowadzących samodzielną działalność 
gospodarczą. 
W niniejszej pracy poddano wszechstronnej analizie wiele pro-
blemów związanych z oceną instrumentów rynku pracy ukierun-
kowanych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością. 
Złożoność omawianych zagadnień przesądza o tym, że niektóre 
wątki mogą zawierać elementy dyskusyjne i zarazem stanowić in-
spirację do dalszych badań. Studium kończą podsumowanie i ogól-
ne wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy kosztów i barier 
w systemie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

own research results of problems solving in the national projects, 
and also practical knowledge on the subject.

[From the review by Prof. Milan Ďuriš]

__ ICT in Educational Design 
Processes. Materials, Resources, 
Vol. 4, ed. Eunika Baron-Polańczyk, 
s. 176, B5, oprawa miękka, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2013, ISBN 978-83-7842-112-2

The authors contributing to the pub-
lication share their experience, con-
siderations, reflections, and also aca-
demic pragmatism, by raising certain 
aspects selected from the broad field 
of information and communications 
technology. The publication is an an-

other one direct aftermath of the first stage in the international 
“ICTinED” project […]. It also incorporates an interdisciplinary per-
spective on ICT, which is situated at the borderlines of pedagogical 
and technical disciplines. It features the effects of academic effort 
on the part of 26 authors, who analyse problems related to design-
ing in computer-aided didactic and educational processes, both in 
their theoretical and practical dimensions.

__ Atlas historyczny ziemi żarskiej, 
red. Tomasz Jaworski, Rafał Szym-
czak, s. 156, A4, oprawa twarda, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona 
Góra 2013, ISBN 978-83-7842-
089-7

Pod rokiem 1007 lub 1008 znalazła się 
w kronice biskupa Thietmara z Merse-
burga pierwsza wzmianka o plemie-
niu „Zara”. To pierwsza informacja 
o ziemi Żarowian, po których pozo-
stały liczne toponimy z nazwą miasta 
„Żary” na czele.

Atlas Historyczny ziemi żarskiej to opowieść o 1000 latach historii 
i współczesności ziemi żarskiej, stworzona przez dziewięciu au-
torów, a zredagowana przez prof. dr hab. Tomasza Jaworskiego 
z pomocą Rafała Szymczaka. 
Publikacja w części historycznej skupia się na obszarze dawnej 
ziemi żarskiej, więc nie znajdziemy tu wielu informacji np. na 
temat Lubska, które choć kulturowo bliskie, administracyjnie i po-
litycznie dzieliło zupełnie inne losy. W części traktującej o współ-
czesności obejmuje obszar obecnego powiatu żarskiego, oczywi-
ście wraz z gminą Lubsko.
Jak na atlas przystało, publikacja jest bogato ilustrowana, na 
szczególną uwagę zasługują mapy obrazujące średniowieczne dzie-
je przygotowane przez Piotra Haracza. To zupełne novum i wielu 
aspektach wprowadzające nowe spojrzenie na dzieje tego okresu 
na obszarze przed i po powstaniu państwa stanowego Żary-Trzebiel. 
Frapującą opowieść o żarskich ogrodach, tych arystokratycznych, 
jak i tworzonych przez przemysłowców stworzyła Monika Drozdek. 
Z kolei Sylwia Kocioł opisuje słowem i obrazem dzieje nowożytne 
ze szczególnym uwzględnieniem losu ludności serbołużyckiej. Czasy 
panowania pruskiego to domena Rafała Szymczaka – można w jego 
rozdziale znaleźć bogatą ikonografię dynamicznie zmieniających się 
w XIX w. Żar, jak również plany i zdjęcia żarskiego lotniska, które 
dziś jest strefą przemysłową. Właśnie o przemyśle, jego wzlotach 
i upadkach pisze Piotr Partyka. Z kolei Hanna Kurowska zajęła się 
przemianami demograficznymi.
Walorem atlasu jest bogato ilustrowany, a przede wszystkim bar-
dzo aktualny rozdział poświęcony przyrodzie powiatu żarskiego 
stworzony przez Marka Maciantowicza. Imponującą pracę wykonał 
też Grzegorz Dawczyk, który stworzył niezwykle ciekawe mapy 
prezentujące geografię fizyczną powiatu.

NOWOŚCI  WYDAWNICZE

rozdział rozprawy zawiera analizę danych statystycznych dotyczą-

Panu Franciszkowi Ruńcowi

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Brata

sk ładają 
koleżanki i koledzy
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__ Hanna Borucińska-Bieńkowska, 
Wpływ transformacji społeczno-
-gospodarczej aglomeracji na 
kierunki rozwoju gmin, s. 150, B5, 
oprawa miękka, Oficyna Wydaw-
nicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 
978-83-7842-091-0

Przedmiotem badań podjętych w ni-
niejszej pracy jest próba wykazania 
wzajemnych powiązań funkcjonalno-
-przestrzennych, społeczno-ekono-
micznych, przyrodniczych i kulturo-
wych zachodzących między miastem 

centralnym a otaczającymi je gminami tworzącymi aglomerację, 
z określeniem kierunków przekształceń i rozwoju na tle obecnych 
uwarunkowań oraz czynników decydujących o tym procesie.
Przyjętą tezą badawczą jest stwierdzenie, że o przemianach prze-
strzennych, aktywizacji i rozwoju gmin decyduje zarówno ich lokaliza-
cja w strefie oddziaływania miasta centralnego aglomeracji, jak rów-
nież istniejący potencjał społeczno-gospodarczy, predyspozycja lokal-
nych społeczności oraz władz samorządowych do przemian i rozwoju. 
Przeprowadzone badania gmin na podstawie studium Aglomeracji Po-
znańskiej w oparciu o metody analizy warstwowej i porównawczej 
określiły zakres merytoryczny oraz terytorialny przyjętych badań.
Podejmując problematykę wpływu miasta centralnego na kierunki 
przemian i rozwoju gmin aglomeracji będących w strefie jego od-
działywania, podjęto próbę odpowiedzi na niżej wymienione pytania:
1. Czy miasto centralne ma określony wpływ na przemiany i rozwój 
gmin tworzących obszar aglomeracji?
2. Jakie znaczenie ma lokalizacja gmin w I lub II strefie oddziaływania 
miasta centralnego i jakie zachodzą relacje między gminami a mia-
stem centralnym aglomeracji? 
3. Czy gminy zlokalizowane w obszarze aglomeracji mogą funkcjono-
wać niezależnie od miasta centralnego i co o tym decyduje?
4. Jakie znaczenie dla procesu przemian i rozwoju gmin będących 
w strefie oddziaływania miasta centralnego ma zjawisko migracji 
ludności?
Badania dotyczące analizy wybranych czynników, uwarunkowań 
i relacji zachodzących pomiędzy gminami a miastem centralnym 
aglomeracji pozwoliły zarówno na diagnozę istniejącego stanu 
gminy, jak i prognozę potencjalnych przemian oraz kierunków roz-
woju zawartych w scenariuszu rozwoju.
Spodziewanym efektem badawczym jest stworzenie narzędzia pla-
nistycznego umożliwiającego: identyfikację oraz ocenę przemian 
funkcjonalno-przestrzennych gmin aglomeracji w nowych uwarunko-

waniach, określenie wpływu miasta centralnego na przemiany oraz 
rozwój gmin aglomeracji, przy uwzględnieniu ich typu funkcjonal-
nego i podziału na gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie.
Uzyskane rezultaty badawcze mogą być przydatne zarówno dla 
celów teoretycznych, jak i praktycznych w kreowaniu przestrzeni 
gmin aglomeracji.

__ Tadeusz Biliński, Emilia 
Kucharczyk, Prawo budowlane 
z omówieniem i komentarzem, 
s. 366, B5, oprawa twarda, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2013, ISBN 978-83-7842-113-9

Książka ma także charakter dydaktycz-
ny. Jest przeznaczona dla studentów 
budownictwa, architektury i urbani-
styki oraz uczestników procesu budow-
lanego. Dla pełniejszego zrozumienia 
przepisów prawa w ramach wprowa-
dzenia przedstawiono otoczenie praw-

ne i instytucjonalne procesu inwestycyjno-budowlanego oraz jego 
strukturę i uwarunkowania.
Zasadnicza część książki ma strukturę ustawy. W poszczególnych 
rozdziałach omówiono zakres tematyczny, przedstawiono orygi-
nalne brzmienie przepisów prawnych na dzień 1 października 2013 
r., zamieszczono komentarz do niektórych ważniejszych lub kon-
trowersyjnych rozwiązań prawnych. Przy opracowaniu komentarzy 
często wykorzystano glosy Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
stanowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i orzecze-
nia instytucji orzekających.
W pierwszej części książki zwrócono dużą uwagę na proces inwe-
stycyjno-budowlany, jego organizację i uwarunkowania, otoczenie 
prawne i instytucjonalno-gospodarcze, by przedstawione w dal-
szych częściach książki przepisy prawa budowlanego były bardziej 
zrozumiałe, przystępne, by łatwiej było odnieść je do rzeczywi-
stych procesów budowlanych.
W książce dużo uwagi poświęcono otoczeniu instytucjonalnemu 
i prawnemu procesu inwestycyjno-budowlanego, by w ten sposób 
widoczna była złożoność tego procesu.
Autorzy mają nadzieję, że książka będzie pomocna zarówno dla 
studentów budownictwa, architektury i urbanistyki, jak i dla 
uczestników procesu budowlanego, a tym samym dla osób przygo-
towujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane.

zebrała Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza
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Efekt pleneru studentów Instytutu Sztuk Wizu-
alnych WA w Brzeźnicy można oglądać od stycznia 
br. na wystawie w siedzibie rektoratu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9. Zna-
lazły się na niej prace dziewięciorga studentów 
malarstwa, grafiki i architektury wnętrz: Cezare-
go Bednarczyka, Darii Cholewy, Marty Greszty, 
Agnieszki Jacyno, Liwii Liteckiej, Marty Rajew-
skiej, Edyty Skiert, Sylwii Szydlak, Anny Wiesz-
czyczyńskiej. Wystawę przygotowali prof. Stani-
sław Kortyka i mgr Jarosław Jeschke przy współ-
pracy z mgr inż. Lucyną Andrzejewską.
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