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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.
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Przewodniczącą kolejnego panelu była prof. Katarzyna 
Węgorowska, natomiast pierwszym wygłaszającym referat 
– mgr Łukasz Kempa, który rozprawiał nad sensem pojęcia 
„wartość”. Referat nosił tytuł Odkrycia, czyli jak daleko 
jesteśmy z nauką? Wartości poznawcze w „Magazynie Pol-
skim”. Referent zaznaczył na wstępie trudność definicyjną 
pojęcia „wartość” oraz to, iż należy postrzegać definicję 
wielokontekstowo. Następnie rozwinął zagadnienie wartości 
poznawczych, które przedstawił na konkretnych postawach 
ideowych opisywanych w magazynie, później opisał typolo-
gie związaną z propagandą. Zagadnienia omawiane były na 
konkretnych przykładach z czasopisma. Konkluzją w rozwa-
żaniach było stwierdzenie, iż prasa jest głównym nośnikiem 
informacji, a wizja otaczającego świata ukazywana jest za 
pomocą języka. Kolejny referat dotyczył postaci Jamesa 
Bonda. Trzeba przyznać, iż referent z Wrocławia – mgr Ro-
bert Dudziński bardzo ciekawie zaprezentował artykuły do-
tyczące Agenta 007 w polskiej prasie lat 60. - Grafomania, 
antykomunistyczna propaganda czy rozrywkowe widowisko? 
Cykl o Jamesie Bondzie w prasie polskiej lat 60. – prele-
gent interesująco przedstawił fenomen Jamesa Bonda, któ-
ry podbił świat zachodni, jednak bardzo krytycznie przyjęty 
został przez polską krytykę. Dudziński za pomocą szeregu 
przykładów recenzji czy artykułów zamieszczanych w cza-
sopismach wykazał próby manipulacji odbiorcą i propagan-
dę, które miały zniechęcić widza do zachwytu nad Jamesem 
Bondem. Jednocześnie referent ukazał różnego typu stra-
tegie wykorzystywane podczas krytykowania zagranicznego 
bohatera. Wnioskiem wystąpienia było ogólne stwierdzenie 
mówiące o istnieniu kultury masowej (a raczej jej akcep-
tacji) w Polsce w latach 60., jednak przyjmowanej z pew-
nym lękiem i obawą. Prelegentowi zadawano wiele pytań, 
a samo wystąpienie było rzetelne i ciekawe.

Ostatnia w tej części panelu wystąpiła mgr Anna Ast, 
która wygłosiła referat pt. Wartości społeczne i kulturowe 
obecne w „Przeglądzie Sportowym” w latach 1935–1945. 
Pewne zdziwienie u słuchaczy wywołało to, że kobieta 
opowiada o sporcie, jednak temat jakiego się podjęła, 
przedstawiony został w sposób interesujący. Prelegentka 
przedstawiła szczegółowo historię czasopisma „Przegląd 
Sportowy”, omówiła zmiany redakcji i ogólne zmiany, jakie 
zaszły w prasie, szczególnie tej sportowej. Następnie re-
ferentka omówiła różne wartości pojawiające się zarówno 
w literaturze faktu, jak i literaturze prasowej, które wyod-
rębniła jako gatunki pojawiające się na łamach „Przeglądu 
Sportowego”. W pierwszym przypadku autorka wymieniła 
m.in. opisy zbiorowości sportowych (kibiców), artykuły po-
święcone czynnikom pozasportowym, relacje samych spor-
towców czy indywidualne opisy sportowców. W drugim zaś 
autorka zwróciła uwagę na drukowane w czasopiśmie opo-
wiadania czy humoreski. Wymienia szereg tytułów, jakie 
ukazywały się w „Przeglądzie”. Podsumowanie bardzo ja-
sno ukazało szereg wartości osobowych, które odpowiadały 
głównie wartościom kulturowym, witalnym. W omawianych 
przez referentkę latach 1935-1945 tematyka krążyła wokół 
kultu sportu, a nawet jego mitologizacji, przedstawiając 
różne jego cechy jako wartości sprzyjające i pozytywne dla 
człowieka. Ten panel zakończyła ożywiona dyskusja, której 
najlepszym wnioskiem była parafraza prof. Węgorowskiej - 
„tyle wartości ilu referentów”.

Ostatni panel prowadzony był przez prof. dr. hab. Krzysz-
tofa Maćkowiaka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, a roz-
począł się od wystąpienia dr hab. Anastazji Seul, prof. UZ – 
Świat wartości czy antywartości? (na podstawie czasopisma 

„Polonistyka” w latach 1948-1956). Referentka pokrótce 
opisała historię czasopisma, następnie omówiła na przykła-
dach powolne wdrażanie nowego systemu oświaty, który 
obowiązywał w ówczesnym czasie. Przedstawione przez 
prof. Seul wartości odnosiły się do konkretnych lat, w ja-
kich silnie zarysowała się ideologia socjalistyczna. Przed-
stawione również zostały wytyczne programu nauczania, 
mówiące m.in. o patriotyzmie połączonym z demokracją, 
o marksizmie jako podstawie filozoficznej czy o wyrabia-
niu w uczniach postaw przywiązania do władzy ludowej. 
Wartości zaprezentowane w referacie odnosiły się do idei 
przekazywanych ludziom w czasach ożywionej propagandy 
socjalistycznej i ukazują ciekawy obraz ówczesnego spo-
łeczeństwa i podejścia do spraw polityczno-oświatowych. 
Było to bardzo interesujące ujęcie problematyki, które 
podczas debaty zrodziło wiele pytań, tym samym stworzyło 
nowe możliwości ujmowania pewnych wartości z dzisiej-
szego punktu widzenia.

Kolejną referentką była dr Magdalena Idzikowska, która 
wygłosiła referat pt. Rodzina jako wartość w prasie społecz-
nej lat 80. (na przykładzie „Magazynu Rodzinnego”). Na po-
czątku prelegentka odwołała się do definicji rodziny Jerzego 
Bartmińskiego oraz ustalenia, jak w tym czasie wartościo-
wana była rodzina. Przybliżyła również historię „Magazynu 
Rodzinnego”, zdefiniowała odbiorcę oraz ukazała statystykę 
dotyczącą czytelników magazynu. Dr Idzikowska zwróciła 
również uwagę na nacisk, jaki magazyn kładł na problema-
tykę rodzinną, aspekty społeczne czy psychologiczne. Refe-
rentka wskazała także metaforyczne ujęcie rodziny, które 
przedstawiane było w wielu artykułach, czy też zestawienie 
części mowy z typowymi terminami związanymi z rodziną. 
Na przykładach artykułów uzasadniła, iż w latach 80. polska 
rodzina odbierana była jako wartość, przedstawiana w su-
perlatywach, bardzo pozytywnie stała wysoko w hierarchii 
wartości człowieka. Był to kolejny z referatów, który zrodził 
wiele pytań, m.in. czy dzisiejsza rodzina również przedsta-
wiana i odbierana jest tak pozytywnie?

Ostatnim wystąpieniem zamykającym tegoroczne obrady 
był referat dr Moniki Kaczor, mówiący o Dialogu jako war-
tości społeczno-kulturowej (na przykładzie „Tygodnika Po-
wszechnego” z roku 1989). Na samym początku referentka 
usytuowała dialog jako wartość, co pozwoliło na ukazanie 
dialogu w aspektach pozytywnych w dalszej części wystą-
pienia. Tematyka referatu krążyła wokół oceny moralnej 
celów dialogu. Dialog został tu użyty w różnych kontek-
stach, co pozwoliło na ukazanie szerokiej definicyjności 
pojęcia. Przytoczone artykuły z „Tygodnika Powszechne-
go” mówiły o otwartości, ważności i konieczności dialogu, 
ukazywały również jego istotę oraz to jaki powinien być. 
Ujmując metaforycznie istotę wystąpienia można stwier-
dzić, iż dialog jest wyciągnięciem ręki, czynnością istotną 
i uważaną za wartość niezwykle ważną i cenną.

Tegoroczne rozważania nad wartościami przyniosły wiele 
nowych pytań i według organizatorów – pomysłów na kolej-
ne konferencje. Prelegenci z sześciu ośrodków (Wrocław, 
Częstochowa, Białystok, Lublin, Opole i Zielona Góra) 
przedstawili interesujące ujęcia problematyki wartości. 
Konferencja pokazała, że człowiek żyje w świecie warto-
ści, a czasopiśmiennictwo jest odzwierciedleniem prefero-
wanych systemów aksjologicznych. Pojawiające się w dys-
kusjach pytania otworzyły nowe pomysły na organizację 
kolejnej językowej konferencji. Miejmy nadzieję, że tak 
owocnej i interesującej jak tegoroczna. 

Anna Karmowska
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Gość z Kolumbii w Instytucie Neofilologii

7 czerwca 2017 r. w Instytucie Neofilologii gościł Win-
ston Morales Chavarro, poeta i publicysta, wykładowca na 
Uniwersytecie w Cartagenie de Indias. Na spotkaniu obecni 
byli studenci z Wydziału Humanistycznego oraz wykładow-
cy. Spotkanie, prowadzone przez dr Joannę Kapicę-Curzy-
tek, było tłumaczone z języka hiszpańskiego przez Barbarę 
Curzytek, autorkę pierwszych w Polsce opublikowanych 
przekładów wierszy Winstona Moralesa Chavarro.

Wiodącymi tematami tego spotkania stały się literatura 
i kultura. Gość zajmująco przybliżał słuchaczom tajemnice 
języka swojej poezji inspirowanej m.in. księgami wedyj-
skimi, Biblią, tarotem i kabałą. Poetami najbardziej cenio-
nymi przez Winstona Moralesa Chavarro są William Blake 
oraz Wisława Szymborska. Autor czerpie także z bogactwa 
rodzimych kultur: indiańskich i afrykańskich. Interesujące 
były refleksje na temat podobieństw i różnic w języku pro-
zy i poezji oraz o tym, czego poezja być może nie jest 
w stanie wyrazić. Wszystko to składa się na holistyczną 
wizję świata i opisuje złożoność kondycji ludzkiej. Wysłu-
chaliśmy również kilku wierszy Winstona Moralesa Chavar-
ro w wersji oryginalnej oraz ich polskich przekładów autor-
stwa Barbary Curzytek. 

Kolumbijski gość podzielił się również z nami swoimi 
doświadczeniami jako nauczyciel akademicki – w ramach 
kierunku komunikacja społeczna wykłada on m. in. dzien-
nikarstwo i literaturę. Uczestniczących w spotkaniu stu-
dentów interesowało, czy w Kolumbii łatwo dostać się na 
uczelnię oraz jakie są relacje między studentami a wykła-
dowcami. Okazuje się, że kolumbijscy studenci muszą czę-
sto mierzyć się z problemami, które u nas nie występują na 
tak szeroką skalę, jak np. skrajna bieda, uniemożliwiająca 
kontynuowanie studiów. Dowiedzieliśmy się także, że ze 
względu na gorący klimat zajęcia na Uniwersytecie w Car-
tagenie de Indias rozpoczynają się już o godzinie siódmej 
rano (miejscowość położona jest na północy Kolumbii, nad 
Morzem Karaibskim).

Mieliśmy także rzadką okazję, by dowiedzieć się wielu 
interesujących rzeczy na temat współczesnej Kolumbii. 
Winston Morales Chavarro życzył sobie, aby słuchacze za-
pamiętali jego kraj jako ten, który wkracza w lepszą fazę 
swojej historii po zakończeniu długotrwałej wojny domo-
wej (za proces pokojowy Kolumbia została uhonorowana 
pokojową nagrodą Nobla). To nie tylko ojczyzna laureata 
literackiej nagrody Nobla Gabriela Garcii Marqueza, ikon 
muzyki pop Shakiry i Juanesa czy też (bardzo tam popu-
larnego) kolarstwa. To przede wszystkim miejsce, gdzie 
mieszkają wspaniali ludzie, obdarzeni mnóstwem pozy-
tywnej energii, optymistyczni i uśmiechnięci, co zdaniem 
Winstona Moralesa Chavarro jest sposobem na to, by ra-
dzić sobie z trudną rzeczywistością. To oni tworzą przy-
szłość swojego kraju i – co najważniejsze – bardzo w nią 
wierzą.

Gościowi z Kolumbii podziękowała za wykład dr Agniesz-
ka Łobodziec, kierownik Zakładu Literatury Angielskiego 
Obszaru Językowego w Instytucie Neofilologii, podkreśla-
jąc wielkie walory poznawcze wykładu Winstona Moralesa 
Chavarro. 

Joanna Kapica-Curzytek
współpraca: Barbara Curzytek
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1___ Winston Morales Chavarro, BarBara Curzytek oraz Joanna kapiCa-Cu-
rzytek

2___ Winston Morales Chavarro ze słuChaCzaMi Wykładu
3___ dr agnieszka łoBodzieC dziękuJe gośCioWi za interesuJąCe Wystąpienie

fot. z Wydziału

Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji…

Czwarta kwerenda biblioteczno-archiwalna w dniach 
20-27 sierpnia 2017 r. Halle i Eisleben-Lutherstadt w ra-
mach projektu Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu 
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i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawni-
czej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry peda-
gogicznej oraz ich kariery zawodowe (NPRH 2016–2019, 
nr projektu 0274/NPRH4/H2b/83/2016)

W związku z realizacją projektu Halle i Sulechów jako 
ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej 
i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry 
pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe, prowadzonym 
pod kierownictwem dr hab. Bogumiły Burdy, prof. UZ z In-
stytutu Historii z udziałem dr Bogumiły Husak z Instytu-

tu Filologii Germańskiej z Wydziału Humanistycznego UZ, 
przeprowadzono zaplanowane kwerendy i konsultacje oraz 
spotkanie z dr Brittą Klosterberg - dyrektor Archiwum i Bi-
blioteki Franckesche Stiftungen w dniach 20-27 sierpnia 
2017 r. Zgromadzono bogatą bibliografię i materiały źró-
dłowe, które posłużą do przygotowania seminarium zapla-
nowanego do realizacji w Halle w czerwcu 2018 r., oraz 
seminariów/konferencji naukowych w Cieszynie i Zielonej 
Górze. Kwerenda służyła również zebraniu materiałów do 
przygotowywanej obecnie monografii oraz bazy bibliogra-
ficznej druków, które ukazywały się w Sulechowie, Hal-
le i innych miastach; zebrane materiały uzupełnią dane 
uczniów i kadry nauczycieli w szkołach sulechowskich 
w XVIII-XX wieku.

Oprócz pracy w bibliotekach i archiwach prof. Bogumi-
ła Burda i dr Bogumiła Husak wzięły udział w letnim kur-
sie Einführung in die Arbeit mit Handschriften und alten 
Drucken aus den Beständen des Archivs und der Bibliothek 
der Franckeschen Stiftungen (Wprowadzenie do pracy nad 
manuskryptami i starymi drukami z zasobów archiwum 
i biblioteki fundacji Frankesche Stiftungen). Kurs trwał 
pięć dni (21–25 sierpnia 2017 r.) i wzięło w nim udział 18 
osób z Polski, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, a nawet 
egzotycznego Chile. Zajęcia odbywały się codziennie od 

godz. 9.00 do 16.00, a w ich trakcie uczestnicy mieli moż-
liwość wysłuchania wykładów (1. Bibliographien und Nach-
schlagewerke zur Archiv-, Handschriften- und Buchkunde; 
2. Einführung in die Geschichte der Schrift; 3. Einführende 
paläographische Übungen (17./18. Jh.); 4. Die weltwei-
te Korrespondenz des Halleschen Waisenhauses. Aufbau, 
Gestaltung und Überlieferung von Briefen des 18. Jhs.;  
5. Beschreibungen von alten Drucken in Verbunddaten-
banken und Bibliographien; 6. Bibliographische Recher-
chemöglichkeiten und genealogische Quellen im Archiv; 
7. Selbstzeugnisse im Halleschen Pietismus) oraz wyko-
rzystania wiedzy z nich płynącej do czytania oryginalnych 
listów (Justinusa Töllnera do Augusta Hermanna Franckego 

nasi WykładoWCy – dr Britta klosterBerg oraz dr Jürgen grösChl,  
fot. z Wydziału

uCzyłyśMy się Czytać oraz pisać teksty W piśMie Current (fragMent testa-
Mentu Marthy Magdaleny sChonBerg oraz efekty lekCJi kaligrafii)

fot. z Wydziału

przed poMnikieM 
MarCina lutra W MieśCie 
Jego urodzin i śMierCi – 
eisleBen-lutherstadt,  
fot. z Wydziału
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z 9 lutego 1716 r.; Augusta Hermanna Franckego do cór-
ki Marii Dorothei Ziegenbalg z 18 listopada 1718 r., Ma-
rii Dorothei Ziegenbalg do matki Marii Dorothei Salzmann 
z 10 października 1716 r.), życiorysu i testamentu Marthy 
Margarethy Schonberg z listopada 1702 r. wraz ze spisem 
posiadanego przez nią inwentarza oraz życiorysu Augusta 
Hermanna Franckego czy też fragmentów XIX-wiecznego 
pamiętnika z podróży. Kilka godzin ćwiczeń poświęcono 
również na czytanie kilkunastu z początkowych wpisów do 
księgi matrykulacyjnej Sierocińca dla dziewcząt z lat 1749-
1948.
 Nie zabrakło również zwiedzania Biblioteki Historycz-
nej oraz Archiwum fundacji Frankesche Stiftungen wraz 
z wprowadzeniem do sposobu korzystania z nich, Sierociń-
ca Halleńskiego, Narodowej Akademii Nauk Leopoldiny i jej 
archiwum.

W ostatnim dniu pobytu odbył się wyjazd do położonego 
w pobliżu miasteczka Eisleben-Lutherstadt - miejsca uro-
dzin i śmierci Marcina Lutra. Jego domy – narodzin przy 
Lutherstraße i śmierci przy Andreaskirchplatz oraz zabytki 
związane z jego pobytem w Wittenberdze zostały w 1996 r. 
wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W obu 
domach – dziś wspaniałych muzeach - również przeprowa-
dzono kwerendę. A potem była chwila na oddech i zwiedze-

Wizyta na Litwie

W dniach 18-22 września br. dr Małgorzata Karczew-
ska z Katedry Filologii Angielskiej UZ przebywała z wizy-
tą w Kłajpedzie (Litwa). W trakcie pobytu dr Karczewska 
wzięła udział w międzynarodowej konferencji Studies-Bu-
siness-Society: Present and Future Insights III zorganizowa-
nej przez Klaipeda State University of Applied Sciences. 
W jej trakcie dr Karczewska wygłosiła wykład plenarny 
zatytułowany Global English Teaching at University: Impli-
cations for Higher Education, a także była członkiem Rady 
Naukowej tejże konferencji.

Ponadto, w czasie pobytu w Kłajpedzie dr M. Karczewska 
odwiedziła Uniwersytet Kłajpedzki, na którym poprowadzi-
ła dla studentów filologii angielskiej wykład zatytułowany 
Global English, a także rozmawiała z pracownikami uczelni 
o planach współpracy naukowej.

MK

nie miasta, między innymi kościoła św. Andrzeja (St.-An-
dreas-Kirche), w którym Luter wygłaszał ostatnie w życiu 
kazania i gdzie znajduje się oryginalna ambona, z której te 
kazania wygłaszał.

Bogumiła Husak

wydział matematyki, informatyki 
i ekonometrii

Geometry of Banach Spaces and Applications

W dniach 6-9 czerwca br. prof. Marian Nowak brał udział 
w międzynarodowej konferencji Geometry of Banach Spa-
ces and Applications, zorganizowanej przez Wydział Mate-
matyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na zaproszenie organizatorów prof. Nowak wygłosił 
wykład: Applications of the theory of Orlicz spaces to vec-
tor measures.

CEDYA+CMA 2017

The Congress of Differential Equations and Applications 
(CEDYA) powstał z inicjatywy niektórych profesorów pro-
wadzących badania z zakresu matematyki stosowanej. 
Ich celem było zintegrowanie osób pracujących w różnych 
obszarach badawczych, takich jak równania różniczkowe, 
analiza numeryczna, sterowanie i optymalizacja. Pierw-
sza edycja kongresu odbyła się we wrześniu 1978 r. w El 
Escorial (Madryt) i została zorganizowana przez profesorów 
z Universidad Complutense de Madrid. Do roku 1987 kon-
gres CEDYA odbywał się każdego roku.

W 1987 r. włączono nowe tematy z różnych obszarów 
Matematyki Stosowanej. Spowodowało to naturalną „ewo-
lucję” Kongresu, który została nazwany CONFERENCE ON 
DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS/CONFERENCE 

OF APPLIED MATHEMATICS (CEDYA-CMA). Od 1989 r. Kon-
gres odbywa się co dwa lata. Głównym celem tej edycji, 
która odbyła się po raz pierwszy w regionie Murcia, było 
spotkanie wszystkich tych, którzy prowadzą swoje badania 
w dziedzinie równań różniczkowych, analizy numerycznej 
i wszystkich zakresów matematyki stosowanej.

Organizacja XXV edycji CEDYA i XV edycja CMA została 
zlecona przez SēMA (Sociedad Española de Matemática 
Aplicada) dla Research Group in Dynamical Systems Applied 
to Engineering, powiązanej z Department of Applied Ma-
thematics and Statistics na Polytechnic University of Car-
tagena i odbyła się w mieście Cartagena w dniach 26-30 
czerwca 2017 r.

Tematami Kongresu były między innymi: równania róż-
niczkowe zwyczajne i cząstkowe, optymalizacja i sterowa-
nie, analiza numeryczna, rachunek naukowy i obliczeniowy, 
modele i zastosowania przemysłowe, teoria aproksymacji, 
matematyka dyskretna, numeryczna algebra liniowa, sys-
temy dynamiczne.

W Kongresie wzięli udział dwaj pracownicy Wydziału Ma-
tematyki, Informatyki i Ekonometrii: prof. Mariusz Michta 
oraz prof. Jerzy Motyl. Wygłosili oni na wspomnianej kon-
ferencji referaty: 
__Prof. Mariusz Michta: Stochastic differential inclusions 

and set-valued stochastic differential equations;
__Prof. Jerzy Motyl: Upper separated multifunctions in 

deterministic and stochastic optimal control.
Więcej informacji na stronie: http://www.cedya2017.

org/en/what_is_cedya__cma_2017.html.
Kolejny kongres odbędzie się w dniach 15-19 czerwca 

2019 r. w Walencji, więcej informacji na stronie: http://
www.iciam2019.org.


