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____ Edukacja przyrodnicza – klasyka 
czy nowoczesność?, red. Sebastian Pi-
lichowski, Ilona Żeber-Dzikowska, Zie-
lona Góra 2018, oprawa miękka, B5, s. 
296, ISBN 978-83-7842-339-3

Nauczanie to kierowanie procesem 
uczenia się, polegające na planowej 
pracy nauczyciela z uczniami umożli-
wiającej im zdobywanie wiadomości, 
umiejętności i nawyków oraz w pełni 
rozwijanie swoich zainteresowań. Te-

Nowości wydawNicze

Ruszył pRojekt aktywNie zmieNiaj siebie!

matyczny kontekst rozważań podjęty w niniejszej monografii 
jest efektem prac badawczych dydaktyków w zakresie kształ-
cenia przyrodniczego w ujęciu biologicznym, chemicznym, 
fizycznym oraz geograficznym. Głównym celem Redaktorów 
tej publikacji było wskazanie wartości między innymi okazu 
w nauczaniu biologii czy doświadczenia w chemii i fizyce. In-
nymi słowy, chcieliśmy podkreślić kluczowe znaczenie kontak-
tu osób nauczanych z omawianymi treściami przyrodniczymi 
zarówno podczas procesu nauczania, jak i kreowaniu wize-
runku przyrody jako złożonego układu wzajemnie przeplata-
jących się elementów. Z jednej strony często wydaje się, że 
cyfryzacja i rozwój technologii upośledziły kontakt uczniów 

Konin, to pierwszy przystanek na mapie Polski, w któ-
rym wystartował pilotażowy projekt autorstwa KU AZS 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Aktywnie Zmieniaj Sie-
bie to program skierowany do studentów, pracowników 
uczelni, członków AZS, którzy z różnych przyczyn nie 
mogą uporać się z nadwagą. Uczestnicy otrzymują od or-
ganizatorów kompleksowy pakiet: profesjonalnej opieki 
dietetyka, całodzienne wyżywienie, dostęp do obiektów 
sportowych, konsultacje instruktorów, wizyty u fryzjera, 
kosmetyczki czy w SPA. Projekt zakłada udział szesnastu 
osób, z czterech różnych województw. Kolejnym mia-
stem, w którym zostanie przeprowadzony nabór będzie 
Zielona Góra.

Aktywnie Zmieniaj Siebie zainaugurowała konferencja 
prasowa w Państwowej Wyższej Szkole w Koninie. W spo-
tkaniu z lokalnymi mediami udział wzięli: dyplomowany 
dietetyk, członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków 
– Marzena Pałasz, wiceprezes ds. rozwoju Zarządu Głów-
nego AZS - Mariusz Walczak, członek Zarządu Głównego 
AZS – Marek Lemański oraz prezes Klubu Uczelnianego AZS 
w Koninie – Robert Szymański. Godzinę później rozpoczęto 
pierwszy casting do udziału w programie. Chętnych było 
co nie miara. Po wielogodzinnych rozmowach i obradach 
wyłoniono czwórkę uczestników, którzy wezmą udział 
w projekcie. Dla pozostałych, którzy nie zakwalifikowali 
się do projektu organizatorzy przygotowali pomniejszone 
pakiety. Projekt wystartuje 2 stycznia 2019 r. 
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Denys Marchenko
Srebrny medal - 50m grzbietowy IMP AZS w pływaniu
Paula Irska
Złoty medal indywidualnie - IMP AZS w bowilingu
Robert Zielonka
Brązowy medal - IMP AZS w bilardzie
TRENERZY:
1. Marta Dalecka
2. Marcin Skrzynecki

BOKS:
1. Kinga Szlachcic – złoty medal Akademickich Mi-

strzostw Polski – kat. wagowa do 60 kg
2. Paulina Leśniak – srebrny medal Akademickich Mi-

strzostw Polski – kat. wagowa do 64 kg
3. Adriana Marczewska – brązowy medal Akademickich 

Mistrzostw Polski – kat. wagowa do 51kg
Dawid Piechowiak

Zdjęcia: Mamert Janion
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i studentów z przyrodą w życiu codziennym oraz w trakcie  
edukacji. [Ze wstępu]

____ „Dyskursy Młodych Andrago-
gów” 2017, nr 18, oprawa miękka, 
B5, s. 406, ISSN 2084-2740

The concept of the ‘educational biogra-
phy’ frequently appears in programmes 
and documents relating to lifelong lear-
ning. What is meant by that often rema-
ins unclear. Like many notions pertaining 
to the field of the social sciences, the 
concept of biography has a peculiar dual 
nature. It is both an everyday term as 
well as an elaborate scientific concept. 

Even though it may cause us consternation at times, in everyday 
life we basically have no problem in accepting that we ‘have’ 
a biography. In the social sciences, however, ‘biography’ rela-
tes to a highly sophisticated social construct that is by no means 
self-evident. Biography (in the sense of the tension between the 
concepts of one’s life course as opposed to the story of someone’s 
life story), is a social form of self-construction and self-projec-
tion arising from a particular historical and social context.

[Fragment tekstu]

____ Institute of Music University 
of Zielona Góra presents Del Sasser, 
„Big Series Band”, vol. 1, Composed 
by Sam Jones, Arranged by Jerzy 
Szymaniuk, Oficyna Wydawnicza 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zie-
lona Góra 2018, oprawa miękka, A4, 
s. 52, ISBN 978-83-7842-350-8, ISMN 
979-0-801573-12-4

Del Sasser – Composed by Sam Jones and Arranged by Jerzy 
Szymaniuk. Arranged in the Easy Jazz Feel, and alluding to 
Cute by Neal Hefti, as performed by the legendary Count Basie 
Orchestra.

[Fragment tekstu]

____ Profilaktyka społeczna – eduka-
cja – zdrowie. Twórcze wiązanie teo-
rii i praktyki, red. Mirosław Kowal-
ski, Sławomir Śliwa, Sławomir Kania, 
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018, 
oprawa miękka, B5, s. 242, ISBN 978-
83-7842-343-0

Monografia […] ma zarówno walory 
poznawcze w kontekście zaprezento-
wanych cennych treści dotyczących 
profilaktyki społecznej ukazanej w 

orientacji edukacji zdrowia i wychowania młodzieży, jak i wa-
lory praktyczne, ponieważ stanowi kompendium wiedzy na te-
maty związane z procesem wsparcia rozwoju dzieci i młodzie-
ży. Skierowana jest zatem do pracowników naukowych, ale 
przede wszystkim osób, które na co dzień aranżują działania 
wychowawczo-profilaktyczne dla młodych ludzi. W szerokim 
gronie odbiorców znajda się z pewnością: psychologowie i pe-
dagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedago-
gicznych, nauczyciele, specjaliści ds. uzależnień, ale również 
rodzice młodzieży wykazującej symptomy zachowania ryzy-
kownego.

[Z recenzji  
dr hab. Agnieszki Lewickiej-Zelent, prof. nadzw.]

zebrała Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza

20 grudnia 2018 r. władze uczelni wraz z koleżankami i ko-
legami z pracy uroczyście obchodzili przejście na emeryturę 
p. Jana Kusza – długoletniego pracownika uczelni. W uroczy-
stości wzięli udział obecni i byli kanclerze UZ: Katarzyna Ła-
sińska, Franciszek Orlik oraz 
Henryk Michalak. Pojawili 
się także koledzy i koleżanki 
z Działu Zaopatrzenia, Dzia-
łu Zamówień Publicznych, 
Biura Zarządzania Nierucho-
mościami i Obsługi Uczelni 
oraz  Biura Promocji.  

Składamy Ci Janku ser-
deczne podziękowania za 
ponad 44 lata poświęcenia 
i oddania oraz trud włożo-
ny w pracę na rzecz naszej 
uczelni. Wyrażamy nadzieję, 
że nie zapomnisz o nas, i po-
dobnie jak my wszyscy, bę-

dziemy dobrze wspominać wspólnie spędzone chwile. Chcemy 
Cię zapewnić, że będziesz u nas zawsze mile widzianym gościem. 
Na zasłużonej emeryturze życzymy dużo zdrowia, realizacji 
marzeń oraz szczęśliwych, i długich lat życia.

* * *


