uniwersytet

zielonogórski

zachwiało doń zaufanie J. Piłsudskiego. W latach 19271939 pełnił m. in. funkcję inspektora armii. W kampanii
wrześniowej 1939 r. był dowódcą Frontu Południowego.
W latach 1939-1940 komendant Związku Walki Zbrojnej, w okresie 1939-1941 zastępca Prezydenta RP. Był
wicepremierem (1939-1941) w emigracyjnym rządzie
Władysława Sikorskiego, z którego ustąpił na znak protestu przeciwko umowie polsko-rosyjskiej (układ Sikorski-Majski). Po śmierci gen. Sikorskiego w 1943 r. został
Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych. Przeciwnik
wybuchu powstania warszawskiego, zwolniony w 1944
r. ze stanowiska Naczelnego Wodza. Po II wojnie światowej osiedlił się na emigracji w Kanadzie, gdzie zmarł.
Pochowany na cmentarzu Montmorency we Francji. W
1992 r. urna z jego prochami została sprowadzona do
Polski i obecnie znajduje się w podziemiach archikatedry Św. Jana w Warszawie.
Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją
kultury, powstałą w maju 2002 roku z połączenia Centrum Animacji Kultury, Instytutu Dziedzictwa Narodowego i Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw
Kulturalnych. Misją NCK jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, promocja polskiego dziedzictwa narodowego, jako ważnego
elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz
edukacja kulturalna i kreowanie zainteresowania kulturą
i sztuką.
Narodowe Centrum Kultury od kilku lat organizuje
dwa ogólnopolskie konkursy na najlepsze prace doktorskie dotyczące: nauk o kulturze, nauk historycznych
i pokrewnych. Tegoroczne konkursy obejmowały prace
doktorskie obronione w latach akademickich 2006/2007
oraz 2007/2008.
Celem konkursów jest popularyzacja wiedzy na temat
aktualnych i ważnych zjawisk zachodzących w sferze
kultury oraz dziedzinach należących do nauk historycznych. W wymiarze bezpośrednim konkursy mają
służyć promowaniu i wspieraniu młodych naukowców,
badających i opisujących te zagadnienia. W konkursach
preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne,
wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki i/lub metodologii badań oraz napisane w sposób
atrakcyjny dla przyszłych czytelników.
Dariusz Fabisz

Dr hab. Mirosław
Kowalski
sekretarzem
Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk
Pedagogicznych PAN
W dniu 19 lutego 2009r. odbyło się spotkanie Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych
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Polskiej Akademii Nauk. Inicjatorem i organizatorem
posiedzenia był prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski,
Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, wiceprzewodniczący KNP PAN i jeden z najwybitniejszych
polskich pedagogów. Przewodniczący nowo powołanego Zespołu zgromadził w gmachu swej uczelni przedstawicieli nauki niemal z całego kraju, w tym m.in. z:
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
(wraz z dr hab. Ewą Kubiak-Szymborską prof. UKW),
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (dr hab.
Ewa Muszyńska, prof. UAM), Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie (dr hab. Bogusław Milerski,
prof. CHAT), Uniwersytetu Gdańskiego (dr hab. Jan Papież, prof. UG), Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii im.
Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Uniwersytetu
Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi
i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Naszą uczelnię reprezentowali pracownicy Zakładu Teorii Wychowania i
Pedeutologii w składzie: dr hab. Mirosław Kowalski oraz
dr Inetta Nowosad, dr Klaudia Błaszczyk i dr Michał
Gałażewski. Wszystkie obecne na spotkaniu osoby prowadzą zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Teoretyczne
podstawy wychowania lub Teoria wychowania, a także
zajmują się badaniami naukowymi w obszarze tej właśnie subdyscypliny pedagogiki.
Podczas zebrania dyskutowano na temat sposobu organizacji prac Zespołu, tak aby odpowiadały one oczekiwaniom i potrzebom wszystkich zainteresowanych.
Zaproponowano, by spotkania miały miejsce co najmniej raz w roku i odbywały się w różnych ośrodkach,
sprzyjając wzajemnemu poznaniu się, a także wymianie
doświadczeń dydaktycznych. Ponadto przyjęto, że prace Zespołu Teorii Wychowania będą koncentrowały się
wokół trzech obszarów zaproponowanych przez Przewodniczącego, które jednocześnie będą wyznaczały
sens i zakres jego działania w strukturze KNP PAN:
dydaktyka akademicka, badania naukowe i praktyka
wychowawcza.
W trakcie ożywionej dyskusji wysunięto propozycje konkretnych przedsięwzięć takich jak: powołanie
periodyku naukowego Studia z Teorii Wychowania,
w którym byłyby publikowane rozprawy z tej właśnie dyscypliny wiedzy, wydawanie i rozpowszechnianie między członkami Newslettera, a więc elektronicznej gazety
informującej o planowanych konferencjach, wydanych
publikacjach, podejmowanych projektach badawczych
czy awansach naukowych. Padły też zaproszenia na
konferencje związane z problematyką teorii wychowania organizowane m.in. w Uniwersytecie Gdańskim i
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Sekretarzem Zespołu TW KNP PAN został dr hab. Mirosław Kowalski.
Przewodniczący Zespołu uruchomił dla członków
i wszystkich zainteresowanych teorią wychowania blog.
Mogą z niego korzystać pracownicy nauki, studenci,
nauczyciele-praktycy, jak i wszystkie inne osoby zainteresowane kwestiami wychowawczymi, do czego serdecznie namawiamy również całą społeczność naszej
uczelni!
Adres bloga: http://www.teoretycywychowania.
blogspot.com
Klaudia Błaszczyk

