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zmianę życia na lepsze. Czasami człowiek chciałby coś
zmienić w swoim życiu, lecz brakuje mu wiedzy, nie wie
od czego zacząć. My wskażemy mu drogę, pokażemy możliwości, damy dostęp do wiedzy i pomożemy znaleźć w nim
samym motywację do podjęcia działania w kierunku realizacji celu – mówi Marek Lemański, dyrektor KU AZS Uni-

wersytetu Zielonogórskiego. Pomysł akcji narodził się przy
współpracy z dietetyk Marzeną Pałasz, która jest autorką
hasła „Aktywnie Zmieniaj Siebie” i opiekuje się projektem
od strony zdrowotnej i żywieniowej.

Nowości wydawnicze
____Barbara Jurkowska, Uwarunkowania rozwoju współpracy
transgranicznej w Europie. Implikacje dla integracji polsko-niemieckiej, Oficyna Wydawnicza
UZ, Zielona Góra 2018, oprawa
miękka, B5, s. 210, ISBN 978-837842-340-9
Współpraca między regionami przygranicznymi różnych krajów Europy
ma bogatą tradycję, liczącą kilkadziesiąt lat. Istnienie europejskich
związków transgranicznych, których głównym celem jest przeciwdziałanie niekorzystnym
skutkom, wynikającym z istnienia granic, stanowi ważny
czynnik w urzeczywistnianiu idei zjednoczonej Europy.
Działalność transgraniczna związana jest każdorazowo z lokalną specyfiką i praktyką życiową, co ma duże znaczenie
w umacnianiu i rozwoju sąsiedzkich kontaktów. Wspólnie
podejmowane inicjatywy gospodarcze, społeczne, prawne,
naukowe, kulturalne zbliżają do siebie przygraniczne społeczności, w szerszej zaś perspektywie są również ważnym
elementem postępującej integracji europejskiej i rozwoju ekonomicznego. Usprawnianie i umacnianie sąsiedzkich
kontaktów przygranicznych przybrało w praktyce formę
instytucjonalną przez powołanie różnych związków transgranicznych.
[Fragm. wprowadzenia]

____Barska Anetta, Konsumenci
pokolenia Milenium na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych na obszarach przygranicznych Polski, Niemiec, Czech
i Słowacji, Oficyna Wydawnicza
UZ, Zielona Góra 2019, oprawa
miękka, B5, s. 304, ISBN 978-837842-363-8
W pracy podmiotem badań są konsumenci generacji Y. Są oni interesujący, gdyż różnią ich w stosunku
do pokolenia Baby Boomers i X postawy, język, kultura, styl życia, orientacje i aspiracje […],
jednocześnie posiadają duży dochód do dyspozycji oraz
siłę nabywczą. Kluczowym czynnikiem, odróżniającym
przedstawicieli pokolenia Y od poprzedników, jest wczesna
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i częsta ekspozycja na nowoczesne technologie, w tym internet, które są wszechobecne we wszystkich sferach ich
życia. Niesie to za sobą zarówno wady, jak i zalety z punktu
widzenia poznawczego, emocjonalnego i społecznego […].
Co więcej, jak twierdzi Maria Wanda Kopertyńska […], u pokolenia Y w porównaniu z poprzednimi generacjami radykalnie zmienił się system wartości, a ma on, jak wiadomo,
wpływ na tworzenie określonych postaw wobec pracy, potrzeb i oczekiwań także w odniesieniu do produktów, również żywnościowych. Zakres terytorialny badań obejmuje
tereny przygraniczne Polski, Niemiec, Czechy oraz Słowacji. Kraje te miały zbliżoną ścieżkę transformacji, jednak
są zróżnicowane pod względem poziomu innowacyjności.
Badania dotyczące europejskiego pokolenia Y, w szczególności w odniesieniu do krajów postsocjalistycznych należą
do rzadkości. A znajomość różnic międzypokoleniowych
i mechanizmów rządzących zachowaniem poszczególnych
pokoleń stanowi ważny element wiedzy. Jak wskazuje Małgorzata Bartosik-Purgat […], w praktyce gospodarczej należy uwzględniać odmienność w zachowaniach konsumentów pomiędzy poszczególnymi generacjami.
[Ze wstępu]

____„In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, t. 12,
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona
Góra 2018, oprawa miękka, B5,
s. 332, ISSN 1899-2722, ISBN
978-83-7842-263-2
ARTYKUŁY
Tomasz Mróz, Likejon: szkoła Arystotelesa w Atenach i jej pozostałości
Hanna Appel, Emiliusz Paulus w podróży po Grecji
Marek Olędzki, Maroboduus Romanorum una hostis et amicus
Agnieszka Dziuba, Tyta Liwiusza „Dzieje rzymskie” hrabiego Ossolińskiego. Pierwszy polski przekład Ab urbe condita
Agata A. Kluczek, Conditores Urbis Romae, Liwiusz i rzymskie numizmaty
Małgorzata Pawlak, Ludy tubylcze w relacjach Liwiusza
i Pompejusza Trogusa/Justyna o wyprawie do Italii Aleksandra z Epiru
Jakub Pigoń, Praefationes minores: prologi wewnętrzne
w Ab urbe condita Liwiusza
Joanna Karczewska, Dzieje Przytoku w średniowieczu
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Małgorzata Konopnicka, Rodzina von Stentsch – właściciele
Przytoku w XVI-XIX
wieku
Robert Skobelski, Szkice z powojennych dziejów Przytoku
Katarzyna Adamek-Pujszo, Architektura dworu i pałacu
w Przytoku
Grzegorz Ostrowski, Pomnik żołnierzy poległych w I wojnie
światowej w Przytoku
Marek Budniak, Stalinowskie represje wobec Edwarda Kuli,
nauczyciela historii, w świetle dokumentów Wojskowego
Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
Rafał Brasse, Poetyckie marzenie Tadeusza Gajcego w konfrontacji z tradycją romantyczną i oceną pokolenia Kolumbów przez Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta
Mirosława Szott, Miejsca zapisane i przemilczane w poezji
Ireny Dowgielewicz
[Fragm. spisu treści]

____„Scripta Humana”, vol. 12,
From Essentialism to Choice:
American Cultural Identities and
Their Literary Representations,
ed. Agnieszka Łobodziec and
Blossom N. Fondo, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2018,
oprawa miękka, B5, s. 126, ISBN
978-83-7842-359-1, ISSN 23531681
The reconsideration of culture and
identity within the last three decades is very applicable to an analysis
of varied modes of identity formation within the American
context. Identity is no longer associated with unquestioned
particularity relative to an individual sense of belonging to
a specific nation, ethnic group, geographical location, religious organization, political party, and essentially defined
features of other entities. It is deemed rather to be a continued process of cultural changeability and fluidity. Here,
culture is understood as “the semantic space, the field of
signs and practices, in which human beings construct and
represent themselves and others, and hence their societies

and histories.[…] Culture always contains within polyvalent, potentially contestable messages, images and action.
It is, in short, a historically situated, historically unfolding
ensemble of signifiers-in-action, signifiers at once material
and symbolic, social and aesthetic” […].
[Fragm. Introduction]

____Marzanna Farnicka, Psychospołeczne uwarunkowania pozytywnej adaptacji w adolescencji,
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona
Góra 2018, oprawa miękka, B5,
s. 236, ISBN 978-83-7842-328-7
Celem prezentowanej monografii
[…] było lepsze zrozumienie uwarunkowań przebiegu adaptacji
rozwojowej i mechanizmów podatności na czynniki ryzyka w okresie
wczesnej i późnej adolescencji na
przykładzie wybranych efektów
rozwoju. Jako przejaw opisywanego i wyjaśnianego procesu rozwojowego przyjęto poziom realizacji zadań rozwojowych, a o jego efektach wnioskowano na podstawie
osiągnięć szkolnych i sposobie funkcjonowania w relacjach
interpersonalnych zachowań sprawcy lub ofiary. Podjęty
problem badawczy osadzony jest w paradygmacie psychopatologii rozwojowej. W pracy przyjęto dwufazową periodyzację okresu dorastania i wyróżniono dwa okresy: wczesną i późną adolescencję. Niniejsza monografia składa się
z trzech części. Pierwsze cztery rozdziały mają charakter
teoretyczny. Kolejne trzy poświęcone są prezentacji wyników badań własnych. Natomiast rozdział ostatni stanowi
próbę uogólnienia uzyskanych rezultatów w kategoriach
rozwojowych czynników ryzyka i czynników ochronnych.
[Ze wstępu]

zebrała Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza

7 listopada 2018 r., w wieku 66 lat, niespodziewanie odeszła mgr Barbara Zezyk
(de domo Hładkiewicz). Z zielonogórską uczelnią – najpierw Wyższą Szkołą
Pedagogiczną (od 15 września 1977 r.), a później Uniwersytetem Zielonogórskim
(do 30 września 2008 r.) – była związana całe swoje życie zawodowe.
Zatrudniona w Studium Nauki Języków Obcych na stanowisku starszego
wykładowcy przez kilkadziesiąt lat uczyła studentów języka rosyjskiego.
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