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D o n ie s ie n ia  /  A n n o u n c e m e n t s

Dialog kultur. W dniach 23-26 kwietnia 2003 zorganizowano w Warszawie między
narodową konferencję pn. „Dialog między cywilizacjami -  klucz do bezpiecznej 
przyszłości”. Organizatorami byli: Polska Rada Azji i Pacyfiku, Polski Komitet ds. 
UNESCO, Centrum Badań Azji Wschodniej Instytutu Studiów Politycznych PAN, Centrum 
Badań nad Azją Wschodnią i Pacyfikiem Uniwersytetu w Trier. Konferencja dotyczyła 
problemów ekonomicznych, politycznych, społecznych, filozoficzno-kulturowych i religij
nych, inaugurując powstanie Międzynarodowej Akademii Dialogu pomiędzy Kulturami 
i Cywilizacjami. Niewątpliwie cenna inicjatywa.

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie była gospodarzem kolejnego 
Kongresu Religioznawczego -  „Religioznawstwo Polskie w XXI wieku” (Tyczyn, 18-20 
września 2003). Organizatorem było PTR, a biurem kongresu kierowała Ewa Stachowska.

Ekologia i turystyka. W dniach 19-21.05.2003 w Rzeszowie odbyła się V Krajowa 
Konferencja z cyklu „Ochrona Przyrody a Turystyka" pt. „Jaka turystyka w rezerwatach 
przyrody”. Efektem tej naukowej i turystycznej (w programie była sesja terenowa) 
ogólnopolskiej imprezy z udziałem gości zagranicznych było wydanie (pod. redakcją 
Z. Wnuka i A. Śmiałego) numeru specjalnego „Biuletynu ZOP LOP w Rzeszowie”, 2002, 
nr 2 (56 s.) i materiałów pt. Jaka turystyka w rezerwatach przyrody, Rzeszów 2003 (230 s). 
Autorem przedmowy jest dr hab., prof. UR Zygmunt Wnuk, Przewodniczący Rady 
Programowej.

14 listopada 2003 w Rzeszowie miała miejsce polska praprem iera fdm u A. Śmiałego 
„Schody do Nieba”. Andrzej Śmiały i Marcin Pudło są pierwszymi Polakami, którzy weszli 
na wierzchołki najsłynniejszych morskich turni Szkocji i zdobyli dziewicze skały na wyspie 
Owey w Irlandi.

Wychowanie fizyczne / Physical education. Odbył się Południowo-Amerykański 
Kongres FIEP: „La Educación Fisica como Educacion para la salud”, 6-10 lipca 2003, 
Córdoba, Argentina.

Redaktor naczelny naszego pisma nie mógł niestety skorzystać z imiennego zaproszenia 
otrzymanego od pana Jorge Diaza Otaeńeza, organizatora kongresu.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dydaktyka Wychowania Fizycznego” —
nt. „Kontrola i ocena w procesie wychowania fizycznego” odbyła się 14-16 września 2003 
w Olejnicy. Organizatorem był dr A. Nowak i AWF we Wrocławiu. Chodziło o problem 
kontrolowania pracy ucznia, ale nie tylko. W programie konferencji i w przygotowanej przed 
konferencją pracy monograficznej znalazł się także referat/arykuł dotyczący problemów 
psychologii sportów walki: W. J. Cynarski, Edukacyjny wymiar oceny w sportach walki [w:] 
Bartoszewicz R., Koszczyc T., Nowak A. [red.], Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym , 
WTN, Wrocław 2003, s. 343-346 [seria: Dydaktyka wychowania fizycznego].

XXIX Konferencja Naukowa „Nauczyciel i uczeń -  wyzwaniem dla przyszłości”,
AWF Poznań, 17-18.10.2003. Tę kolejną ciekawą imoprezę zorganizował dr Radosław 
Muszkieta i Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego AWF.

Historia kultury fizycznej. IX Ogólnokrajową Konferencję Naukową nt. „Najnowsza 
historia kultury fizycznej Polski i Polonii” zorganizowano jak zwykle w Chycinie w terminie 
1-3 rześnia 2003. Organizatorem tej wartościowej cyklicznej imprezy był oczywiście 
Instytut Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. (Katedra Historii Kultury Fizycznej i Olimpiz
mu), a fizycznie -  profesorowie B. Woltmann i J. Gaj. Udział wzięła m.in. grupa historyków 
z Rzeszowa.


