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XIV. SAMORZĄD STUDENTÓW, KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE 
 

1. Samorząd Studentów PWSZ w Koninie 
 

Opiekunem Samorządu Studentów PWSZ w Koninie w roku akademickim 2018/2019 była mgr 

Justyna Krokos. Zarząd Samorządu Studentów PWSZ w Koninie: 

1) przewodniczący – Damian Jabłonowski (do 03.04.2019 r,); Łukasz Grzelak (do 23.06.2019 r.); 

2) zastępcy przewodniczącego: Norbert Kaszuba, Gosia Rozpędowska, Weronika Balcerczak; 

3) członkowie: Łukasz Grzelak, Norbert Kaszuba, Gosia Rozpędowska, Weronika 

Balcerczak, Magdalena Koziorowska, Damian Jabłonowski, Damian Borucki, Karina 

Magdalena Pilarska, Nikola Wojciechowska. 

 

Studenci uczestniczą w pracach Konwentu oraz Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koninie, biorą udział w posiedzeniach Rad Wydziałów. 

W roku akademickim 2018/2019 członkowie Zarządu Samorządu Studentów od poniedziałku  

do piątku prowadzili dyżury w biurze w ramach pomocy studentom. Regularnie, raz w tygodniu, 

odbywały się spotkania Zarządu Samorządu Studentów. Bardzo często w roku akademickim 

2018/2019 zbierał się i wspólnie obradował Parlament Studentów. Inna działalność samorządu:  

1) szkolenie z zakresu praw i obowiązków dla studentów I roku; 

2) otrzęsiny dla studentów I roku; 

3) zbiórki słodyczy dla podopiecznych z Domu Dziecka w Nowym Świecie; 

4) wykłady w ramach przedmiotu „metody i techniki studiowania”; 

5) udział w XXXIII Forum PWSZ-ów; 

6) promocja uczelni na arenie szkół średnich;  

7) udział w The Grand Tour PWSZ Mazury ’19. 

 

2. Działalność kół naukowych i organizacji studenckich 
 

Koło Naukowe Młodych Pedagogów  
 

Studenckie Koło Naukowe Młodych Pedagogów liczy łącznie 25 członków. W skład koła wchodzą 
studenci kierunku pedagogika z wszystkich trzech roczników. Osoby te są kreatywne, aktywne 

oraz chętne do pomocy i współpracy z innymi. Swoją postawą promują Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Koninie w środowisku lokalnym, podejmując różnorodne przedsięwzięcia. Koło 

działa w oparciu o roczny plan pracy. Łącznie w roku akademickim 2018/2019 odbyło się 9 ze-

brań. 
30 października 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie SKN Młodych Pedagogów, które miało cha-

rakter organizacyjny. Podczas obrad przedstawiono i omówiono plan pracy koła oraz zamierzenia 

badawcze na rok akademiki 2018/2019. 

27 listopada odbyło się kolejne spotkanie koła SKN Młodych Pedagogów. Głównym celem spo-

tkania było omówienie najważniejszych kwestii dotyczących organizacji corocznej akcji charyta-

tywnej, z której dochód przeznaczono na rzecz dzieci z Pogotowia Opiekuńczego w Koninie. Zo-

stały przydzielony zadania poszczególnym osobom. Akcja ta odbyła się 11 grudnia 2018 r. na tere-

nie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, mieszczących się przy ul. Przy-

jaźni 1 oraz ul. Popiełuszki 4. Studentom udało się zebrać kwotę w wysokości 449,98 zł. Zakupio-

no za nie środki i przybory do higieny dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego.  

W ramach działalności SKN Młodych Pedagogów, studentki: Beata Hyża, Natalia Figaj, Dominika 

Drapała oraz Dominika Grzelak, poprowadziły jako animatorki animacje na zabawie choinkowej 

w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach (14 stycznia 2019 r.).  
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22 stycznia 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie SKN Młodych Pedagogów. Przewodnicząca zapo-

znała członków koła z treścią protokołu sporządzonego ze zbiórki pieniędzy na rzecz podopiecz-

nych Pogotowia Opiekuńczego. Następnie omówione zostało przygotowanie kolejnych akcji, 

tj. zbiórki rzeczy na Pogotowie Opiekuńcze oraz organizacja festynu charytatywnego dla wybrane-

go dziecka. Zbiórka rzeczy odbyła się w marcu. Przez cały okres trwania zbiórki udało się zebrać 
przede wszystkim dużą ilość słodyczy dla podopiecznych Pogotowia Opiekuńczego. Zarząd koła 

udał się do placówki w celu przekazania zebranych rzeczy. 

5 marca 2019 r. na kolejnym spotkaniu kontynuowany był temat akcji charytatywnej, jak ustalono, 

dla Julki Borowiec oraz poruszony został temat zbliżających się seminariów i konferencji. Popro-

szono, aby zastanowić się nad chętnymi osobami do wystąpień. 
9 kwietnia 2019 r. na spotkaniu koła kontynuowany był temat zbliżających się konferencji, 

a szczególnie seminarium otwartego. Festyn charytatywny dla Julki Borowiec został zaplanowany 

na 11 maja w godzinach 13.00-18.00. Przedstawieni zostali partnerzy i sponsorzy akcji oraz osoby 

z zewnątrz, które wyraziły swoją chęć udziału w festynie. Przydzielone zostały również zadania, 

każdemu z członków koła. 

Na kolejnym spotkaniu koła 24 kwietnia 2019 r. zaplanowano termin przedstawienia wyników ba-

dań. Odpowiedzi udzielano na pytania i wątpliwości związane z festynem oraz seminarium zapla-

nowanym na 06 maja bieżącego roku. 

6 maja 2019r. odbyło się seminarium otwarte. Tematyka wystąpień była niezwykle różnorodna 

i dotyczyła głównie tematów prac licencjackich studentów III roku. Mogliśmy wysłuchać aż 15 

wystąpień, w tym liczną grupę stanowili członkowie koła. 

7 maja 2019r. przypomniane zostały zadania każdej z osób na najbliższym festynie oraz omówiono 

szczegółowo zbliżającą się konferencję. 
11 maja 2019r. miał miejsce festyn charytatywny dla Julki Borowiec na stadionie PWSZ w Koni-

nie przy ul. Popiełuszki 4 w godzinach 13.00-18.00. Przygotowania zaczęły się od godziny 9.30. 

Wszyscy zaangażowani z festyn wyposażeni zostali w identyfikatory i numer zbiórki, następnie 

wszyscy ruszyli do pracy i wcześniej rozdzielonych zadań. O godzinie 14.00 rozegrano mecz przez 

drużyny FC Bianconerii oraz Tigers Konin, po meczu poprowadzono trening dla dzieci. Od 16.00 

zumba prowadzona przez Monikę Flis i Natalię Tomaszewską. Przez cały czas trwania imprezy 

prowadzone były animacje dla dzieci tj. kręcenie balonów, malowanie twarzy, chusta animacyjna, 

tańce, mega bańki mydlane, warsztaty plastyczne i wiele innych. Można również było przejechać 
się wozem policyjnym i zwiedzić wóz strażacki a to wszytko dzięki policjantom z Konina i Goliny 

oraz OSP Golina. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się również maskotka policyjna - Pyrek oraz 

kącik fryzjerski prowadzony przez Sandrę Matuszczak oraz Klaudię Bartosik. Podczas festynu uda-

ło się zebrać kwotę w wysokości 1110 zł, oprócz tego drużyny piłkarskie przekazały kwotę w wy-

sokości 500 zł, co daje łączna kwotę 1610zł oraz ofiarowane zostały oryginalne rzeczy Barcelony 

na licytację. Kwota została przekazana Julce w obecności jej rodziców, która przeznaczona będzie 

na operację nóżek w Wiedniu. 

14 maja 2019 r. odbyła się konferencja,,Edukacja obywatelska'', która wpisuje się w festiwal Edu-

kacji Terapii i Kultur, organizowanego przez prof. nadzw. dr hab. Jana Grzesiaka. Członkowie koła 

brali w niej czynny udział. 

25 maja 2019 r. studentki D. Borowiec, K. Frontczak, B. Hyża oraz P. Buśkiewicz wzięły udział 

w Integracyjnym Festynie Rodzinnym ,,W zdrowym Stylu'' organizowanym przez Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci w Koninie. Miało to miejsce na skwerze przed Konińskim Domem Kultury. Stu-

dentki promowały uczelnię oraz zorganizowały gry i zabawy dla dzieci. 

28 maja 2019 r. miało miejsce kolejne spotkanie koła. Zostały zaprezentowane wyniki badań, które 

dotyczyły następujących zagadnień: 1) ,,Mężczyzna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej'', 

2) ,,Indywidualizacja w pracy dzieci w edukacji wczesnoszkolnej'', 3) ,,Cechy osobowościowe cha-

rakteryzujące nauczyciela''. 

10 czerwca 2019 r. odbyło się ostatnie spotkanie SKN Młodych Pedagogów, które miało charakter 

spotkania sprawozdawczo-wyborczego. W spotkaniu udział wzięli członkowie koła, opiekun SKN 

Młodych Pedagogów dr Marianna Styczyńska oraz mgr Iwona Powaga. Kluczowym momentem 

było podsumowanie i omówienie całorocznej działalności koła. Udzielone zostało absolutorium 

ustępującemu zarządowi koła oraz dokonano nowego wyboru zarządu SKN Młodych Pedagogów.  
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Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Młodych Pedagogów w roku akademickim 2019/2020: 

Przewodnicząca: Nikola Kapela 

Zastępca: Natalia Figaj 

Sekretarz: Eryka Piaskowska 

Członek: Ewelina Wilczyńska 

Fotograf: Karina Pilarska 

 

11 czerwca miała miejsce VII Studencka Konferencja Naukowa ,,Wielowymiarowość procesów 

nauczania dzieci w odniesieniu do praktyki pedagogicznej''. W konferencji wzięli udział pracowni-

cy naukowo-dydaktyczni naszej uczelni oraz studenci. Prelegenci podejmowali tematykę niezwy-

kle im bliską, a także opowiadali o tym, czego sami mogli doświadczyć podczas zrealizowanych 

już praktyk pedagogicznych. 

  
Studenckie Koło Naukowe Anglistów „Cooltura”  

W roku akademickim 2018/2019 Studenckie Koło Naukowe „Cooltura” liczyło 13 członków. 

Opiekunem – mgr Andrzej Kujawski. 

Na zebraniu 23 listopada dokonano wyboru nowego zarządu koła: 

Julia Kuszyńska I FA - przewodnicząca 

Oktawian Nowicki I FA - zastępca  

Marika Kostrzewa I FA, Aleksandra Nowicka I FA, Daria Paluszkiewicz I FA - członkowie 

zarządu 

Działalność: 
1) udział w promocji II wydania książki Theo Richmond’a „Uporczywe echo. Sztetl Konin. 

Poszukiwanie” ; 

2) wyjście do kina Centrum w Koninie na retransmisję przedstawienia „Antoniusz i Kleo-

patra” z National Theatre w Londynie ; 

3) wyjazd do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Studenci oglądali ostatnie dzieło 

W.Szekspira pt. ”Burza”, zrealizowane przez neTTheatre i Centrum Kultury w Lublinie; 

4) udział w wykładzie gościnnym prof.dr.hab. Pawła Sobkowiaka pt. „ Critical thinking and 

intercultural pedagogy in selected EFL texts” ; 

5) udział w Drzwiach Otwartych Uczelni na Wydziale Filologicznym. 

 

Studenckie Koło Naukowe „Wizja”  

Koło zrzesza 14 studentów i absolwentów (z kierunków Pedagogika i Zdrowie publiczne). Zarząd: 

przewodniczący – Robert Szczepaniak. Opiekun – mgr Marcin Olejniczak. 

Działalność: 
1) Seminarium Naukowe: ,,Strategie ekologiczne w ruinach kapitalizmu. Sztuka – Nauka – 

Technologia’’; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie [współorganizacja oraz 

czynny udział członków koła (wygłoszenie referatów)]; 

2) II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: ,,Słuchanie medium. Głosy i odgłosy w kulturze 

współczesnej’’; PWSZ w Koninie [współorganizacja oraz czynny udział członka koła 

(wygłoszenie referatu), udział członków koła w wydarzeniu towarzyszącym konferencji – 

koncercie audiowizualnym Voices od the Cosmos]; 

3) w Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe: ,,Współczesne problemy społeczne: 

perspektywy globalne i lokalne’’; PWSZ w Koninie [czynny udział członkiń koła 

(wygłoszeni referatu)]; 

4) prezentacja działalności koła podczas ,,Drzwi Otwartych’’; 

5) udział członków koła w realizacji projektów edukacyjnych; 

6) udział członków koła w akcjach wolontaryjnych i charytatywnych; 

7) udział członków koła w organizacji opraw artystycznych wydarzeń naukowych i innych 

wydarzeń uczelnianych (konferencje i seminaria, wigilia, absolutorium). 
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Studenckie Koło Naukowe „Pegaz”  

Działalność: 
1) udział w I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Współczesne 

problemy pracy socjalnej” w Toruniu i wygłoszenie przez członkinie koła referatu 

„Partyworking sposobem na walkę z wykluczeniem społecznym” (Toruń, 20.11.2018); 

2) organizacja projektu „Pracownia św. Mikołaja” (Konin, 07.12.2018); 

3) udział w organizacji i obsłudze Kiermaszu Świątecznego (Konin, 20.12.2018); 

4) prezentacja działalności SKN PEGAZ podczas drzwi otwartych PWSZ w Koninie (Konin, 

11.03.2019); 

5) udział w Seminarium Naukowym „Rola i znaczenie budowania relacji międzyludzkich we 

współczesnej pracy socjalnej” oraz wygłoszenie przez członkinie koła referatu 

„Komunikacja interpersonalna w teorii i praktyce pracy socjalnej” (Konin, 19.03.2019); 

6) przygotowanie Kiermaszu Wielkanocnego w PWSZ w Koninie (Konin, 16.04.2019); 

7) udział w otwartym seminarium SKN Młodych pedagogów oraz wygłoszenie przez 

członkinie koła referatu „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji dziecka” 

(Konin, 06.05.2019); 

8) udział w Festiwalu edukacji, terapii i kultury i wygłoszenie przez członkinie koła referatu 

„Tożsamość narodowa, jako najważniejsza wartość w życiu młodego człowieka” (Konin, 

13.05.2019). 

  
Koło Naukowe „Be Creative”  

Studenckie Koło Naukowe Be Creative skupia studentów z logistyki. W roku akademickim 

2018/2019 dokonano wyboru nowego przewodniczącego i zarządu:  

Przewodniczący koła: Damian Jabłonowski  

Zarząd koła: 

1. Jakub Zawadzki  

2. Łukasz Woźniak 

3. Paulina Kaźmierczak 

4. Sebastian Banaszak 

5. Kamil Jóźwiak 

6. Adam Połatyński 

 

Działalność:  
W dniu 8 grudnia 2018 roku z inicjatywy koła naukowego dietetyki Awokado (opiekun dr n. med. 

Klaudia Malikowska) i koła naukowego Be Creative (opiekun Jolanta Łaniecka) oraz Dariusza 

Wilińskiego, odbył się wykład zatytułowany „Zdrowe nawyki żywieniowe”, który przeprowadziły 

studentki III roku dietetyki Nikoletta Olachowska i Aleksandra Sidor. 

W ramach spotkania została omówiona najnowsza piramida zdrowego żywienia oraz korzystne 

działanie witamin i soli mineralnych zawartych w warzywach i owocach. Ponadto, studenci 

dowiedzieli się, jakich produktów unikać w diecie oraz jak ważna jest regularność posiłków.  

 

Studenckie Koło Naukowe Dietetyki „Awokado” 

Koło naukowe zrzesza 14 studentów wszystkich trzech roczników dietetyki, wykazujących się 
kreatywnością, chęcią współpracy oraz zaangażowaniem. Aktywnie angażowali się w promowanie 

koła oraz uczelni m. in. podczas Drzwi Otwartych. Koło działało na podstawie rocznego planu 

pracy. Łącznie odbyło się 7 spotkań, podczas których omówione zostały działania organizacyjne, 

kierunki badawcze oraz przedstawiony został projekt rocznego planu pracy (np. organizacja 

wydarzenia “Dieta. Zdrowie. Sport”, oraz analiza dzienniczków żywieniowych i ocena sposobu 

żywienia piłkarzy). Opiekun – dr n. med. Klaudia Malikowska. 

 

Działalność: 
1) Promocja KN na Drzwiach Otwartych (promowanie Uczelni, Koła Naukowego i kierunku 

dietetyka) 
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2) W listopadzie 2018 r. na I Krajowym Forum Profilaktyki i Leczenia Kontuzji zostały 

przedstawione badania – analiza sposobu odżywiania piłkarzy, wykonane przez studentów 

KN Awokado, przedstawione na forum przez dr n. med. Klaudię Malikowską. 
3) 08.12.2018 r. i 03.01.2019 r. zostały przeprowadzone prelekcje dla studentów PWSZ 

w Koninie “Zdrowe żywienie, podstawy prawidłowego żywienia oraz omówienie piramidy 

żywieniowej” przez Nikolettę Olachowską i Aleksandrę Sidor. 

4) 02.04.2019 r. odbyło się wydarzenie “Dieta. Zdrowie. Sport” w PWSZ, promujące zdrowe 

odżywianie i aktywność fizyczną. 
 

Podczas ostatniego spotkania koła naukowego dokonano wyboru nowego zarządu. Jego skład: 

Monika Złotnicka – przewodnicząca,  

Klaudia Sochacka – zastępca,  

Sandra Kaczmarek – sekretarz.  

 
Klub Uczelniany AZS PWSZ Konin 

W roku akademickim 2018/2019 reprezentacja naszej uczelni czwarty raz z rzędu zajęła IV miejsce 

(na 23 sklasyfikowane uczelnie) w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski w typie 

Wyższych Szkół Zawodowych z liczbą 477,5 punktów. W roku akademickim 2017/2018 zajęliśmy 

także IV miejsce (na 28 uczelni) z liczbą 376 punktów – 101,5 pkt. mniej niż w roku obecnym. 

 

Powyższa ilość punktów dała PWSZ w Koninie 56 miejsce w Klasyfikacji Generalnej AMP na 146 

sklasyfikowanych uczelni, w roku poprzednim zajęliśmy 62 miejsce na 152 sklasyfikowane uczel-

nie – awans o 6 pozycji.  
Reprezentacja uczelni startowała w następujących imprezach sportowych: 

 

System eliminacji: 

Piłka nożna mężczyzn – 38 punktów (32,5 punktu w roku ubiegłym) 

23.04.2019. – Leszno – Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski Uczelni Zamiejscowych w Piłce 

Nożnej Mężczyzn – I miejsce (jak rok wcześniej) i awans do Półfinału A AMP, 

12-14.05.2019. – Gdańsk – Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Mężczyzn Półfinał A 

– VII-IX miejsce (IX -X rok wcześniej) i brak awansu do turnieju finałowego. 

Tenis stołowy mężczyzn – 24 punkty (nie braliśmy udziału w roku ubiegłym) 

15-17.03.2019. – Poznań – Akademickie Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Mężczyzn Półfi-

nał A – XII miejsce i brak awansu do turnieju finałowego. 

Sitkówka plażowa mężczyzn – 19,5 punktu (5 punktów w roku ubiegłym) 

16.05.2019. – Poznań – Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn 

i awans jednej pary do Półfinału A AMP (rok wcześniej brak awansu).  

26-28.05.2019. – Szczecin – Akademickie Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn 

Półfinał A – XVII-XXIV miejsce (w roku ubiegłym nie awansowaliśmy do tego turnieju) i brak 

awansu do turnieju finałowego. 

Futsal mężczyzn – 5 punktów (30,5 punktu w roku ubiegłym) 

7.12.2018. – Piła – Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski Uczelni Zamiejscowych w Futsalu 

Mężczyzn – III miejsce (I m-ce rok wcześniej) i brak awansu do wielkopolskiego turnieju finało-

wego oraz dalszych rozgrywek AMP. 

Piłka siatkowa mężczyzn – 5 punktów (jak w roku ubiegłym) 

20.03.2019. – Kalisz – Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski Uczelni Zamiejscowych w Siat-

kówce Mężczyzn – II miejsce (jak rok wcześniej) i brak awansu do Półfinału A AMP.  

 

System bezpośredni:  

Narciarstwo alpejskie – 65 punktów (w roku ubiegłym 67 pkt.) 

24-28.02.2019. – Zakopane – Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim 

Kobiet i Mężczyzn. 

Szermierka – 60 punktów (nie braliśmy udziału w roku ubiegłym) 
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11.05.2019. – Poznań – Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Szermierce – akademicką wi-
cemistrzynią Polski w szabli została Natalia Nowinowska, studentka I roku filologii angiel-
skiej – do tej pory nie mieliśmy tak znaczących sukcesów w sportach indywidualnych tylko 

w sportach zespołowych. 

Lekka atletyka - 46 punktów (w roku ubiegłym 31 pkt.)    

23-26.05.2019. – Łódź – Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Kobiet i Męż-
czyzn. 

Brydż sportowy – 46 punktów (nie braliśmy udziału w roku ubiegłym) 

15-17.03.2019. – Wrocław – Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Brydżu Sportowym. 

Pływanie – 39 punktów (42 pkt. w roku ubiegłym) 

4-6.04.2019. – Lublin – Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Pływaniu Kobiet i Mężczyzn. 

Żeglarstwo – 39 punktów (36 pkt. w roku ubiegłym) 

3-6.06.2019. – Wilkasy – Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Żeglarstwie. 

Ergometr wioślarski – 35 punktów (w roku ubiegłym 63 pkt.) 

13-14.04.2019. – Warszawa – Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Ergometrze Wioślarskim 

Kobiet i Mężczyzn. 

Trójbój siłowy klasyczny – 34 punkty (nie braliśmy udziału w roku ubiegłym) 

3-5.05.2019. – Katowice – Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym Klasycz-

nym. 

Biegi przełajowe – 27 punktów (54 pkt. w roku ubiegłym) 

12-13.04.2019. – Białystok – Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych. 
 

Ogólna ilość konkurencji w rocznym cyklu Akademickich Mistrzostw Polski wynosiła 44. Mak-

symalna ilość punktów, jaką można uzyskać za każdą z konkurencji, wynosi 75. Podsumowując 

obecny cykl AMP, udało się utrzymać IV miejsce w klasyfikacji wyższych szkół zawodowych, 

uzyskując rekordową liczbę 477,5 punktów.  

Ponadto klub wspiera działania prozdrowotne poprzez zachęcanie studentów uczelni do realizacji 

swoich pasji w działających sekcjach sportowych oraz do integracji ze środowiskiem akademickim 

podczas udziału w cyklu Akademickich Mistrzostw Polski. Stara się promować Uczelnię, przez 

udział w takich przedsięwzięciach jak ogólnopolski program Aktywnie Zmieniaj Siebie organizo-

wanym pod patronatem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, gdzie studenci, 

absolwenci i pracownicy PWSZ w Koninie mogli uczestniczyć w wykładach oraz castingu, który 

wyłonił 4 os. z uczelnianego środowiska do udziału w czteromiesięcznej metamorfozie. W związku 

z programem, gośćmi byli: wiceprezes ZG AZS Mariusz Walczak, dyrektor KU AZS Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, organizator programu Marek Lemański oraz dietetyk Marzena Pałasz. 

Obecnie klub zrzesza około 65 członków, z których większość nie jest związanych z kierunkiem 

wychowanie fizyczne. Funkcjonujące na uczelni sekcje sportowe to: piłka nożna i futsal, piłka 
ręczna, piłka siatkowa i siatkówka plażowa, pływanie oraz tenis stołowy. 

 


