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Powstaje Encyklopedia
osiągnięć Polonii świata
__Danuta Nowak
__Wiesław Hładkiewicz
Wydział Humanistyczny
Profesor Zbigniew Piasek1 z Politechniki Krakowskiej podjął się eksperymentalnych badań zmierzających do monograficznego opisu osiągnięć Polonii i Polaków w USA, Rosji,
Kanadzie, Ameryce Południowej, Europie, Afryce, Australii
i Nowej Zelandii, Azji, Ukrainie, Japonii oraz na Bliskim
Wschodzie w okresie od drugiej wojny światowej do współczesności. Encyklopedia obejmie wyłącznie Polaków żyjących i zostanie opublikowana pod tytułem:

1 Autor i twórca Encyklopedii, profesor Zbigniew S. Piasek,
w strukturach światowych organizacji polonijnych, pełni między
innymi funkcję korespondenta zagranicznego „Stowarzyszenia Polsko Amerykańskich Inżynierów” w New York, „Polonia Technica”
w USA oraz korespondenta w organizacji międzynarodowej „Strzelecki Heritage Inc. Melbourne” w Australii.

ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO DZIEDZICTWA POLONII.
Profesjonalna Polonia Świata. Współczesne dzieło encyklopedyczne będzie opracowane w pięciu językach i przeznaczone głównie jako lektura w szkołach polonijnych na
całym świecie.
Do współpracy w tworzeniu historycznej encyklopedii
zaproszono profesora Wiesława Hładkiewicza z Instytutu
Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Encyklopedia będzie kolportowana do szkół polonijnych,
placówek dyplomatycznych RP i polonijnych, stowarzyszeń
naukowych i polonijnych oraz bibliotek narodowych. Książka będzie też dostępna w księgarniach, w Polsce i poza
granicami kraju.
Pierwsze mini monografie znanych działaczy polonijnych
we Francji zostały już opracowane przez profesora Wiesława Hładkiewicza i doktorantkę Danutę Nowak - organizatorów konferencji naukowej pt: DZIEJE, EWOLUCJA i ZNACZENIE EMIGRACJI ZAROBKOWEJ Z POLSKI DO FRANCJI OD
1919 ROKU, DO WSPÓŁCZESNOŚCI, która odbyła się w dniu
24 października 2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim.
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mentuje duży postęp w poznaniu herepetofauny omawianego
obszaru. Dokładne badania terenowe prowadzone w latach
2000-2016 pozwoliły na omówienie obecnego rozmieszczenia,
biologii i zagrożeń poszczególnych gatunków. Cennym uzupełnieniem wiedzy o gatunkach rodzimych jest przedstawienie występowania gatunków obcych, wprowadzonych przez
człowieka w ostatnich kilkudziesięciu latach, oraz omówienie
statusu i problematyki związanej z gatunkami inwazyjnymi.
Praca prezentuje aktualny stan wiedzy, Warte podkreślenia jest wykorzystanie przez autorów bogateale równocześnie odwołuje sie do da- go piśmiennictwa, zarówno z dawnych lat, jak i najnowszych
nych z lat dwudziestych XX wieku […], pozycji publikowanych w kraju i za granica.
a wiec porównuje wyniki badan z okre[Recenzja dr hab. Zbigniew Jakubiec]
su obejmującego niemal 100 lat i doku-

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa otuchy

Pani Małgorzacie Ratajczak-Gulbie
z powodu śmierci Mamy
składają

koleżanki i koledzy z Biura Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
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