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towej w Hotelu Cracovia. Partnerem wystawy było Muzeum 
Narodowe w Krakowie.

K. SKoczylaS, D. KuKawKa, G. MalanowSKa, a. KlechaMer, a. DuDziaK autorKi 
Koncepcji interior z prowaDzącyM warSztaty arch. FernanDo MeniSeM poD-
czaS Finalnej wyStawy, Fot.:  K. SKoczylaS, G. MalanowSKa /archiwuM Kn apz

Antyczne otrzęsiny „Pierwszaków Architektury” 
2016/2017

7 czerwca 2017 r. w Klubie studenckim Wyspa odbyły się 
kolejne otrzęsiny studentów I roku kierunku architektura 
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowi-
ska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczestnikami tej tra-
dycyjnej już imprezy byli pracownicy Wydziału, studenci 
starszych lat oraz właściwi bohaterowie wieczoru „Pierw-
szaki Architektury”.

Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu władz Uczelni: Pro-
rektora ds. Studenckich prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżew-
skiego i Wydziału: Dziekana WBAiIŚ – dr. hab. inż. Andrzeja 
Greinerta, prof. UZ, Prodziekan ds. Nauki – dr hab. inż. Marii 
Mrówczyńskiej, prof. UZ oraz Kierownika Katedry Architektu-
ry i Urbanistyki – prof. dr hab. inż. arch. Wandy Kononowicz.

Wzorem lat ubiegłych wydarzenie miało artystyczny cha-
rakter, a tegoroczny temat przewodni „ANTYK – ZACZNIJMY 
OD POCZĄTKU” zapowiadał niepowtarzalną atmosferę i był 
wskazówką dla uczestników, aby w kreatywny sposób po-
dejść do zagadnienia architektonicznego przebrania. Więk-
szość uczestników dostosowała się do konwencji wieczoru.

Uroczystego otwarcia dokonali prof. W. Kononowicz oraz 
prof. A. Greinert witając przybyłych gości, wśród których był 
także Prezes Oddziału SARP/Zielona Góra – arch. M. Strzelecki.

Niepowtarzalną atmosferę zapewnił występ duetu ta-
necznego studia tańca: Kamili Huzar (studentki II roku kie-
runku architektura) i Emila Wiśnosa, ale głównym punktem 
programu, jak przystało na otrzęsiny, było symboliczne 
pasowanie pierwszoroczniaków na studentów przez prof. 
Wandę Kononowicz.

Imprezę uświetniły gry i konkursy, do których nagrody 
ufundowali sponsorzy: Malanowscy, metrkwadrat, DMD, 
ale też pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału. Zaba-
wa trwała do późnych godzin wieczornych.

Tegoroczne otrzęsiny zostały zorganizowane przez Ko-
mitet Organizacyjny Studentów II roku architektury we 
współpracy z Kołem Naukowym „Architektura w Przestrzeni 
Zrównoważonej”. Studenci mogli również liczyć na wspar-
cie ze strony wykładowców prof. W. Kononowicz, prof. dr. 
inż. arch. Z. Bacia, mgr M. Czerniawskiej, arch. J. Juchi-
miuk – opiekuna naszego Koła oraz innych wykładowców.

Fotorelacja: www.apz.wbais.uz.zgora.pl i www.aiu.
uz.zgora.pl. 

 

Pani dr inż. Aleksandrze Sieciechowicz

wyrazy głębokiego współczucia i żalu w związku ze śmiercią MATKI

w imieniu całej społeczności Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytetu Zielonogórskiego składa Dziekan

wydział Ekonomii i zarządzania

„Management” w bazie Web of Science

Niezmiernie miło nam poinformować, że czasopismo 
„Management” - wydawane na naszym Wydziale - jest in-
deksowane w bazie Web of Science. To przede wszystkim 
rezultat wieloletniej pracy redaktora naczelnego, a zara-
zem jego inicjatora Pani Profesor Janiny Stankiewicz, jak 
również zespołu redakcyjnego. 
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wydział humanistyczny

„Management” ukazuje się ono od 1997 r., początkowo 
w wersji językowej polskiej i angielskiej, a od dziewięciu 
lat tylko w języku angielskim. Każdego roku publikowane są 
dwa numery. Redakcja czasopisma współpracuje z naukow-
cami z krajowych, jak również zagranicznych ośrodków na-
ukowych. Profil naukowy czasopisma ma charakter interdy-
scyplinarny. Artykuły są z zakresu zarządzania i ekonomii, 
prezentowane są w nich wyniki badań teoretycznych oraz 
empirycznych z zakresu nowoczesnego zarządzania w róż-
nych sferach funkcjonowania organizacji przedsiębiorstw. 
Periodyk posiada międzynarodową radę naukową. Obok 
bazy Web of Science jest notowany również w innych 30 
bazach czasopism, są to: Arianta, Baidu Scholar, BazTech, 
Cabell’s Directory, Sherpa/RoMEO, Celdes, CEJSH (The 
Central European Journal of Social Sciences and Humani-
ties), CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastruc-

ture), CNPIEC, DOAJ, EBSCO (relevant databases), EBSCO 
Discovery Science, Google Scholar, ERIH PLUS (The Euro-
pean Reference Index for the Humanities and the Social 
Science), J-Gate, Microsoft Academic Search, Naviga (Soft-
weco), POL-index, Primo Central (ExLibris), ProQuest, 
ReadCube, Resarch Papers in Economics (RePEc), Summon 
(Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), TEMA Tech-
nik und Management, Urlichs Periodicals Direktory/ulrich-
sweb, WorldCat (OCLC).

Sukces czasopisma jest przede wszystkim rezultatem 
wieloletniej pracy Pani Profesor Janiny Stankiewicz.

Serdecznie gratulujemy całemu Zespołowi Redakcyjne-
mu!

Anetta Barska

Wartości językowe i kulturowe obecne 
w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989 – 
konferencja naukowa

25 maja 2017 r. w sali konferencyjnej biblioteki Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja pt. „War-
tości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie 
polskim do roku 1989”. Organizatorami wydarzenia była 
Pracownia Badań nad Wartościami w Języku i Kulturze 
działająca w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego. Obrady otworzył prorektor UZ ds. studenc-
kich prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, a gości przywitali 
dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Sławomir Ku-
fel, prof. UZ i dyrektor Instytutu Filologii Polskiej dr hab. 
Marzanna Uździcka, prof. UZ.

Pierwszy panel poprowadziła prof. dr hab. Małgorzata 
Mikołajczak. Dotyczył on dawnych publikacji. Jako pierw-
sza głos zabrała dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna 
z Wrocławia. Omówiła ona istotę wartości i antywartości 
w „Monitorze”. Prelegentka wymieniła sposoby warto-
ściowania występujące w czasopiśmie, chwyty językowe, 
które stosowane były w teście. Następnie dr hab. Violetta 
Jaros z Częstochowy przedstawiła temat Wartości społecz-
ne w „Monitorze” i językowe sposoby wprowadzania ich 
w tekście. Na początku omówiła ona typologie wartościo-
wania. Następnie przedstawiła wartości społeczne i an-
tywartości, ówcześnie potępiane. Za bazę materiałową 
posłużyły teksty w roczniku 1779. Następnie swój referat 
przedstawiła dr hab. Joanna Gorzelana z Zielonej Góry. 
Tematem referatu były Zmiany znaczeniowe leksemu pa-
rafianin i parafianka w epoce oświecenia (na przykładzie 
czasopisma „Monitor”). Prelegentka przedstawiła ewolu-
cję pojęcia parafianin na podstawie definicji słownikowych 
oraz na konkretnych przykładach z dziesięciu roczników 
czasopisma „Monitor”.

Kolejną osobą, która wygłosiła referat była mgr Ewelina 
Górka z Lublina. Tematem jej wystąpienia były Wartości 

humanistyczne i estetyczne na łamach Paryskiej „Kultu-
ry”. Rozważała ona czy i w jakim zakresie wartości stały się 
istotne. Przeanalizowane zostały artykuły m.in. Miłosza, 
Gombrowicza, Ulatowskiego, Dąbrowskiego, Jeleńskiego, 
czy Pankowskiego. Główny przedmiot ich zainteresowania 
stanowiły: literatura, sztuka, poezja, ale również polityka 
oraz wolność. Po tych referatach rozpoczęła się dyskusja. 
Prof. M. Mikołajczak podsumowała tę część konferencji, 
podkreślając, że otwiera się obszar na nową dyskusję, - 
„bez wartości człowiek jak jeż zamyka się w sobie”.

Po przerwie prowadzącą obrady została dr hab. Magda-
lena Steciąg, prof. UZ. Pierwszą występującą prelegent-
ką była reprezentująca Uniwersytet Zielonogórski dr hab. 
Katarzyna Węgorowska, prof. UZ. Przedstawiła ona model 
kobiety, jaki prezentowany był na łamach dwunastego 
numeru „Mojej Przyjaciółki” – z 1939 r. Przeanalizowane 
zostały zarówno artykuły jak i reklamy, jakie pojawiały 
się w dwutygodniku. Wizerunek kobiety, który został tam 
przedstawiony, to obraz intelektualistki, otwartej na nowe 
doświadczenia, poznającej wiedzę na tematy takie jak: 
medycyna, kultura, świat, historia. Interesującej się ma-
larstwem, muzyką, podróżami, kinem, literaturą. Kolej-
na z referentek dr Katarzyna Sokołowska z Białegostoku 
przedstawiła referat „Ochroniarze” kontra determinizm 
historyczny. Walka na wartości w „Turnieju  Reporterów 
74” białostockich „Kontrastów”. Omówione zostały w nim 
zmiany personalne i formalne, jakie zaszły w magazynie 
„Kontrasty” (okładka, tytulatura działów), ale także zmia-
ny kulturalne, otwieranie się społeczeństwa na kulturę za-
chodu. Następnie głos zabrał mgr Marek Baron z referatem 
Wartości społeczno-moralne w czasopiśmie „Ateneum Ka-
płańskie” (na przykładzie artykułów ks. Stefana Wyszyń-
skiego z lat 1932-1939). Przeanalizowane zostały wartości 
i antywartości, które na łamach gazety wymieniał ksiądz 
S. Wyszyński. Antywartości w czasopismach, które potępiał 
to np.: brutalność, erotyka pornografia, negowanie auto-
rytetów. Rodzina była dla niego wartością fundamentalną. 
Tematem, który poruszał równie często, był kryzys ekono-
miczny i moralny oraz bezrobocie. Po ostatnim wystąpie-
niu rozpoczęto dyskusję, która przeciągnęła się do przerwy 
obiadowej.


