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Wstęp 

 
 

Ze względu na podjęcie przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu de-
cyzji o wydaniu „Biuletyn Informacyjny TPN” za rok 2011 drogą elektroniczną i wsparcie jej 
finansowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, po raz pierwszy 
od szeregu lat nas periodyk ma inną formę upowszechniania wiedzy o działalności członków 
TPN. Zgodnie z tradycją, „Biuletyn” podzielony jest na dwie części główne, tj. część spra-
wozdawczą – dokumentującą, w miarę możliwości wszystkie najważniejsze osiągnięcia 
i podejmowane akcje w roku 2011, oraz tzw. miscellanea, czyli krótkie formy naukowe 
i popularnonaukowe, pisane przez członków i sympatyków TPN.  
 Z części sprawozdawczej nasuwają się dwa zasadnicze wnioski: negatywny 
i pozytywny. Kryzys finansowy, który od trzech lat mocno dotknął towarzystwa takie jak na-
sze, mocno odbija się na kondycji i przemyskiego TPN. Organy samorządu terytorialnego 
naszego regionu doceniają co roku nasze osiągnięcie naukowe i wydawnicze – niestety, tego 
samego napisać nie mogę o wsparciu działalności bieżącej. Przy obecnym stanie finansów 
istnieje realna groźba zamknięcia Towarzystwa. Nie oznacza to, że Zarząd nie podjął w 2011 
i wiosną 2012 roku szeregu rozmów z przedstawicielami gmin, firm czy przedsiębiorstw 
prywatnych, nawet daleko od Przemyśla w celu ratowania finansów. Niestety, ich efekty są 
mało zadowalające. Pewnym pozytywnym aspektem kryzysu finansowego jest wsparcie 
udzielone przez kilka osób prywatnych, którym niniejszą drogą bardzo dziękuję. Ich ofiarność 
jest wzorem dla nas wszystkich. Nawet niewielkie sumy przeznaczone na TPN są dziś na wa-
gę złota. Niemniej jednak te wszystkie działania są niewystarczające. Moim obowiązkiem jest 
poinformowanie Państwa, że o ile wspólnymi siłami nie doprowadzimy do zmiany sytuacji 
finansowej, to Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, po 103 latach działalności prze-
stanie istnieć. 
 Krach podstaw finansowych TPN ma miejsce przy jednoczesnym „renesansie” aktyw-
ności Towarzystwa, którą można zauważyć od kilku lat. Realną szansę na wpisanie na listę 
ministerialną w czerwcu 2012 r. ma zeszyt Literatura i Język „Rocznika Przemyskiego” – 
redaktorzy innych zeszytów czynią starania, aby pójść śladem pracy prof. J. Starnawskiego 
i jego współpracowników. Liczba odczytów, inicjatyw dla dorosłych i młodzieży, konferencji 
naukowych wykraczających realnie poza opłotki Przemyśla, akcji oświatowo-kulturalnych 
z dziedzin takich jak: historia, przyrodoznawstwo, pedagogika, psychologia, literaturoznaw-
stwo, prawoznawstwo rokrocznie wzrasta. Uznanie dla działalności TPN w kraju wzrasta, 
czego dowodem jest choćby objęcie Towarzystwa Patronatem Honorowym przez Polską 
Akademię Umiejętności w Krakowie. 

Wierzę, że Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, pomimo poważnego zagroże-
nia jego istnienia, przetrwa dzięki oddaniu, wsparciu i realnej pomocy jego Członków 
i Sympatyków. Wszystkich Państwa, zarówno w Przemyślu, w kraju, jak i poza jego grani-
cami proszę o zaangażowanie w ratowanie dobra instytucji, która została nam powierzona 
przez poprzednie pokolenia. 

 
Prezes Zarządu TPN w Przemyślu 

dr Tomasz Pudłocki 
 

Przemyśl, 27 maja 2012 r. 
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I Część sprawozdawcza: 
 
 

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk  
w Przemyślu za rok 2011 

 
W okresie sprawozdawczym Towarzystwem kierował Zarząd wybrany na Walnym Zgroma-

dzeniu w roku 2008, w składzie: prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – prezes, oraz wiceprezesi – 
mgr Lucjan Fac, mgr inż. Waldemar Wiglusz, sekretarz i kierownik Sekcji Nauk Humanistycz-
nych – dr Tomasz Pudłocki, skarbnik i kierownik Sekcji Nauk Przyrodniczych i Rolniczych – 
mgr inż. Grzegorz Poznański, kierownik Sekcji Nauk Pedagogiczno-Psychologicznych – mgr 
Ewa Świtek. Ponadto skład Zarządu uzupełniali członkowie: prof. dr hab. Jolanta Kamińska-
Kwak, mgr Ewa Sosnowska, mgr Marcin Duma, mgr Ewa Grin-Piszczek, dr Zdzisław Ko-
nieczny, mgr Andrzej Koperski i mec. mgr Andrzej Matusiewicz. 

Komisja Rewizyjna TPN w obecnej kadencji pracowała w składzie: mgr Renata Magnowska 
– przewodnicząca, mgr Jarosław Dyrda – sekretarz oraz członkowie: mgr inż. Aleksander Kę-
dzior, mgr Grażyna Jakielaszek, dr Maciej Dalecki. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzili 
zgodnie z wyborem Walnego Zgromadzenia: mgr Stanisław Franciszek Gajerski – przewodni-
czący oraz członkowie: mgr Janusz Motyka i mgr Stanisław Sobczuk. 

Komisja Rewizyjna odbywała okresowe posiedzenia, a ponadto przewodnicząca Komisji 
uczestniczyła w bieżących posiedzeniach Zarządu, w związku z czym organ kontroli wewnętrz-
nej TPN posiadał bezpośredni dopływ do informacji o całokształcie działalności Towarzystwa. 
Z uwagi na brak spraw, które mogłyby być rozpatrywane przez Sąd Koleżeński TPN, nie zor-
ganizowano żadnego posiedzenia tego organu. 

W dn. 18 czerwca 2011 r., podczas Walnego Zgromadzenia członków TPN doszło do 
zmian w organach Towarzystwa. Prezesem został wybrany dr Tomasz Pudłocki, a członkami 
Zarządu: mgr Jarosław Dyrda – wiceprezes ds. naukowych, mgr inż. Waldemar Wiglusz – 
wiceprezes ds. organizacyjnych,  dr Izabela Wodzińska – sekretarz, mgr inż. Grzegorz Po-
znański – skarbnik, przewodniczący Sekcji Nauk Przyrodniczo-Rolniczych, mgr Agnieszka 
Łach – przewodnicząca Sekcji Nauk Pedagogiczno-Psychologicznych,  mgr Ewa Świtek – 
wiceprzewodnicząca Sekcji Nauk Pedagogiczno-Psychologicznych, mgr Jacek Drozd – prze-
wodniczący Sekcji Nauk Humanistycznych, mgr Ewa Grin-Piszczek – wiceprzewodnicząca 
Sekcji Nauk Humanistycznych, mgr Grzegorz Potoczny – sekretarz Sekcji Nauk Humani-
stycznych, a także: prof. dr hab. Zdzisław Budzyński,  mgr Marcin Duma, mgr Piotr Hasz-
czyn,  mgr inż. Tadeusz Misiak, mgr Nalan Sarkady. 

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: mgr Renata Magnowska jako przewodnicząca, 
a także dr Maciej Dalecki, mgr inż. Aleksander Kędzior, dr Grzegorz Klebowicz, mgr Jerzy 
Tumidajski. Członkami Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali: mgr Janusz Motyka, mgr Maria 
Siemaszko, dr Grzegorz Szopa. 

Członkowie TPN pracowali w ramach Sekcji: Humanistycznej, Pedagogiczno-
Psychologicznej; Nauk Przyrodniczo-Rolniczych oraz Prawa, Administracji, Organizacji 
i Zarządzania. Szczegółowe sprawozdania z działalności Sekcji przewodniczący podali 
w dalszej części „Biuletynu Informacyjnego TPN”.  
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Zarząd Towarzystwa odbył w okresie sprawozdawczym 8 zebrań plenarnych: 8 stycznia, 
25 lutego, 4 kwietnia, 3 i 18 czerwca, 2 września, 10 listopada, 22 grudnia oraz 6 zebrań Pre-
zydium Zarządu: 14 stycznia, 21 stycznia, 18 lutego, 1 października, 7 października, 22 grud-
nia. Ze względu na bardzo trudną sytuację finansową Towarzystwa, odziedziczoną po po-
przednich latach, na zebraniach Zarządu omawiano głównie kwestie związane z ratowaniem 
finansów TPN, kwestie gospodarcze oraz kontynuacje prac naukowych.  

Dwa zebrania miały szczególny charakter. 4 marca odbyło się Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Członków TPN poświęcone zatwierdzeniu zmian w statucie TPN. Na zebraniu 
22 grudnia prezes uroczyście pogratulował dr. Maciejowi Waltosiowi uzyskaniu stopnia na-
ukowego doktora i dziękując za jego oddanie i wzorową pracę na rzecz TPN oraz wręczył mu 
list gratulacyjny, przyznając równocześnie nagrodę pieniężną.  

Niestety, z powodu braku dotacji finansowej na działalność Towarzystwa i jego agend 
w 2011 r. ze strony dotychczasowych mecenasów, oszczędności Towarzystwa drastycznie ule-
gły zmniejszeniu. Pomimo licznych prób rozmów z samorządowcami oraz przedstawicielami 
firm prywatnych wiosną 2012 r. nie udało  się sytuacji poprawić. W 2011 r. Towarzystwo prze-
trwało głównie dzięki projektom realizowanym przez Bibliotekę Naukową, a kierowanym przez 
dr. Macieja Waltosia.  

Pomimo zatrważającej sytuacji finansowej Towarzystwo podjęło szereg większych 
i mniejszych projektów naukowych, większości pro publico bono. Do największych należały 
następujące przedsięwzięcia: 
1) 11 marca w sali wystawowej Zamku Kazimierzowskiego odbyła się promocja najnow-
szych wydawnictw TPN. Podczas promocji prof. dr hab. Zdzisław Budzyński, prezes TPN, 
omówił edycje TPN w 2010 r., a mgr Lucjan Fac wystąpił z referatem Historia lokalna i mili-
tarna. Imprezę zorganizowano przy współpracy z Przemyskim Centrum Kultury i Nauki 
„Zamek”. 
2) 31 marca w Rzeszowie, w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli 
w Rzeszowie, a dzień później w czytelni TPN, dla młodzieży i LO im. J. Słowackiego 
w Przemyślu odbyła się konferencja popularnonaukowa Między Wschodem a Zachodem – ob-
licza historii na przestrzeni wieków. W roli prelegentów wystąpili studenci historii UJ. Była to 
już 13. sesja podejmowana wspólnie z Kołem Naukowym Historyków Studentów UJ.  
3) 8 kwietnia 2011 r. w auli i LO im. J. Słowackiego w Przemyślu, we współpracy z I LO, 
Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu, Instytutem 
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Muzeum – Miejscem Pamięci Bełżec 
i Wydawnictwem „Nowa Era” udało zorganizować się konferencję szkoleniową dla nauczy-
cieli pt. Holocaust w edukacji regionalnej. Teoria i praktyka. 
4) We współpracy z Komisją Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwer-
sytetem Rzeszowskim, Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu w dn. 
25–27 maja 2011 r. TPN zorganizowało dużą konferencję Kobieta na pograniczu kulturowym 
– między obyczajem, religią, narodowością a kulturą ziem polskich na tle porównawczym.  
5) Z inicjatywy mgr Bożeny Skibińskiej-Fortuny 27 maja 2011 r. została zorganizowana 
w salach TPN wystawa p. Grażyny Kasse z Paryża – malarki (wnuczki Mariana Strońskiego, 
malarza, a także prezesa TPN). Wernisażowi towarzyszyła dzień później konferencja popu-
larnonaukowa.  
6) Społeczny Komitet Obywatelskiego Uczczenia Pamięci Dr. Hermana Liebermana, zawią-
zany z inicjatywy mgra Stanisława Sobczuka, zorganizował obchody poświęcone wybitnemu 
adwokatowi i parlementarzyście. W dn. 3 VI 2011 r. odbyła się główna uroczystość. Składały 
się na nią, poza okolicznościowymi przemówieniami: odsłonięcie okolicznościowej tablicy, 
panel dyskusyjny z udziałem prof. dra hab. Andrzeja Chwalby, prof. dra hab. Wacława 
Wierzbieńca oraz dr Jolanty Czartoryskiej – prowadzenie dr Bronisław Majgier, oraz konfe-
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rencja naukowa. Uroczystości odbyły się w budynku Wyższej Szkoły Prawa i Administracji 
w Przemyślu–Rzeszowie – współorganizatora dnia obchodów. Honorowy Patronat nad uro-
czystościami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.  
7) Towarzystwo objęło swoim Patronatem Naukowym uroczystości 130-lecia powołania Ze-
społu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. 25 X dr T. Pudłocki wystąpił 
jako prelegent w sesji popularnonaukowej w Starostwie Jarosławskim, a 5 XI delegacja: dr T. 
Pudłocki, dr I. Wodzińska i mgr M. Waltoś wzięli udział w centralnych obchodach święta 
szkoły. Przy okazji zainaugurowano bliższą współpracę ze Stowarzyszeniem Miłośników 
Jarosławia. Pierwsze z cyklu spotkanie obu towarzystw obyło się 9 XII, kiedy do Jarosławia 
pojechało Prezydium Prezesów i dr T. Pudłocki miał wykład o historii TPN.  
8) Dzięki współpracy z Polską Akademią Umiejętności w Krakowie, przy współpracy 
i życzliwym poparciu prof. dra hab. Juliana Maślanki, przewodniczącego i Wydziału PAU oraz 
dr Rity Majkowskiej, dyrektor Archiwum PAN i PAU w Krakowie, 19 listopada 2011 r. odbyła 
się w Krakowie konferencja i wystawa poświęcona pamięci Romana Dyboskiego i Władysława 
Tarnawskiego (ten drugi był związany ze środowiskiem przemyskim, m.in. jako członek TPN 
i syn pierwszego prezesa TPN). W uroczystościach krakowskich, współorganizowanych przez 
TPN, wzięła udział delegacja Zarządu w składzie: dr T. Pudłocki, dr I. Wodzińska (prelegenci 
konferencji), mgr inż. W. Wiglusz oraz mgr E. Grin-Piszczek.  
9) TPN, jako członek Festiwalu „Groza, Groteska, Grabiński”, był współorganizatorem sze-
regu imprez naukowych i kulturalnych, które od 25 XI 2011 r. organizowane są w Przemyślu 
i nie tylko. Festiwal organizowany jest z okazji 125-lecia urodzin pisarza Stefana Grabińskie-
go.  

Członkowie Zarządu starali się reprezentować TPN podczas wszystkich najważniejszych 
uroczystości w mieście i regionie. Do takich należy zaliczyć – poza świętami państwowymi –  
również jubileusze zaprzyjaźnionych instytucji. Do jednych z największych należały uroczy-
stości 135-lecia Archiwum Państwowego w Przemyślu, które odbyły się w dn. 29–30 IX 2012 
r. Z tej okazji prezes wystosował na ręce p. dyrektora Bogusława Bobusi specjalny list, 
a Zarząd, poza licznymi członkami, reprezentowała sekretarz dr Izabela Wodzińska. Ponadto 
starano się pamiętać o ważnych uroczystościach, w których doceniano zasługi uczonych 
związanych z Przemyślem, wysyłając oficjalne listy gratulacyjne. Tak było przypadku nada-
nia godności doktora honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego prof. Markowi Bojarskiemu, 
rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego. Wysłano również oficjalny list gratulacyjny na ręce 
rektora Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki we Lwowie prof. Iwana Wakarczuka z okazji 
350-lecia uczelni. 

Jako ciekawostkę należy odnotować miłą wizytę studentów amerykańskich 
z Duszpasterstwa Akademickiego Columbia University w Nowym Jorku, którzy przyjechali 
na Podkarpacie wraz z dominikaninem, o. Łukasz Miśko. W dn. 12–13 sierpnia Amerykanie 
zwiedzali najpierw Jarosław, a dzień później Przemyśl – oprowadzani przez członków TPN, 
reprezentowanych przez prezesa oraz Witolda Witkowskiego. W Przemyślu Amerykanie 
zwiedzili Wzgórze Zamkowe, z wieży katedralnej podziwiali widok miasta i mieli zorgani-
zowane krótkie oprowadzanie po starówce, szlakiem trzech narodowości, zamieszkujących 
niegdyś Przemyślu. Dłużej zatrzymano się w katedrze greckokatolickiej, która zaciekawiła 
ich ze względu na specyfikę wystroju wnętrza, ciekawą historię świątyni oraz życiorys bpa 
Jozafata Kocyłowskiego. Krótką przerwę zrobiono w siedzibie TPN, gdzie goście wypytywali 
nie tylko o formy działalności towarzystwa naukowego na prowincji, ale i o sposoby rekla-
mowania Przemyśla. Miasto bowiem przypadło im do gustu – zdziwieni byli jednak niewiel-
ką liczbą turystów.  

Ze względu na stałą dbałość o podnoszenie poziomu jakości wydawnictw TPN doszło 
w 2011 r. do kilku poważnych zmian w składzie redakcji poszczególnych periodyków. 10 XI 
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2011 r. Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu wydawania „Acta Medica Premisliensia” (po 
szeregu rozmowach i korespondencji, którą prof. Z. Budzyński w imieniu wcześniejszego 
Zarządu prowadził z p. dr. doc. S. Sobockim). Zeszyt Archeologia na razie nie jest wydawa-
ny, a zeszyt Historia został objęty przez trzech nowych redaktorów i przyjęty został do planu 
wydawniczego na rok 2012. Oba zeszyty, jeszcze pod redakcją dotychczasowych redaktorek, 
nie ukazały się w 2011 r. Za długoletnie społeczne zaangażowanie i bezinteresowną pracę na 
rzecz TPN oraz środowiska archeologów i historyków obu Paniom, tj. p. prof. dr hab. Jolan-
cie Kamińskiej-Kwak i p. mgr Ewie Sosnowskiej należą się słowa uznania i podziękowania. 

Podsumowaniem pierwszego okresu działalności Zarządu był opłatek TPN 12 I 2012 r., 
zorganizowany w refektarzu oo. Franciszkanów-Reformatów, a poprzedzony mszą św., od-
prawioną przez JE ks. bpa Adama Szala. Ukoronowaniem zaś pierwszego półrocznego dzia-
łania nowego Zarządu było pozytywne ustosunkowanie się Polskiej Akademii Umiejętności 
w Krakowie do treści  pisma prezesa TPN z 5 I 2012 r. Rada Polskiej Akademii Umiejętności 
na posiedzeniu 24 I 2012 r. przyjęła honorowy patronat nad Towarzystwem. 

 

 
 

4 III 2011 r. Prof. Z. Budzyński podczas Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Członków TPN. Fot. P. Haszczyn. 
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4 III 2011 r. Dr Z. Konieczny – przewodniczący obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków TPN. Fot. P. Haszczyn. 

 

 
 

18 VI 2011 r. Mgr Bożena Kamińska, jako członek Komisji Skrutacyjnej, zbiera  
karty do głosowania. Swój głos oddaje mgr Ewa Grin-Piszczek;  

obok mgr Krzysztof Szybiak. Fot. J. Motyka. 
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18 VI 2011 r. Mgr Renata Magnowska czyta sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  
podczas Walnego Zgromadzenia Członków TPN. Fot. P. Haszczyn. 

 

 
 

18 VI 2011 r. Prezes-elekt dr Tomasz Pudłocki 
 podczas swego pierwszego wystąpienia.  

Fot. J. Motyka. 
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18 VI 2011 r. Nowy Zarząd TPN w Przemyślu. Siedzą od lewej: mgr inż. Grzegorz Po-

znański, dr Tomasz Pudłocki, prof. dr hab. Zdzisław Budzyński, mgr inż. Waldemar Wi-
glusz. Stoją od lewej: mgr Marcin Duma, mgr Nalan Sarkady, mgr inż. Tadeusz Misiak, 
mgr Ewa Grin-Piszczek, mgr Piotr Haszczyn, mgr Ewa Świtek, mgr Jarosław Dyrda, mgr 
Agnieszka Łach, dr Izabela Wodzińska, mgr Grzegorz Potoczny, mgr Jacek Drozd. Fot. 
J. Motyka. 

 

 
 

12 I 2012 r. Ks. bp Adam Szal podczas homilii w trakcie mszy 
św. za zmarłych i żywych członków TPN w kościele oo. Fran-
ciszkanów-Reformatów w Przemyślu.   Fot. P. Haszczyn. 
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22 XII 2011r. Przedświąteczne zebranie członków Zarządu TPN. Dr Maciej Waltoś odbiera 
nagrodę od prezesa TPN. Od lewej mgr A. Łach, mgr E. Świtek, dr M. Waltoś, mgr J. Dyrda, 
dr T. Pudłocki, mgr inż. G. Poznański. Fot. P. Haszczyn. 

 
 

 
 

12 I 2012 r. Część zgromadzonych gości podczas opłatka TPN w refektarzu oo. Franciszkanów-
Reformatów w Przemyślu. Od lewej stoją: Małgorzata i Maciej Waltoś, Henryk Lasko, Stanisław 
Stępień, Grzegorz Potoczny, Krzysztof Fil, Jacek Drozd, Ryszard Miłoszewski, Ewa Świtek, 
Grzegorz Poznański, Adam Halwa. Fot. P. Haszczyn. 
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Amerykańscy goście i ich gospodarze w Przemyślu. Fot. M. Pikulska. 
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W zakresie działalności wydawniczej dominowały sprawy związane z wydaniem 47 tomu 

„Rocznika Przemyskiego” (zeszyty Literatura i Język, Historia Wojskowości oraz Nauki Przy-
rodnicze) oraz „Biuletynu Informacyjnego TPN” za rok 2010. Ponadto wydano 2. tom Przemy-
skiego słownika biograficznego (redaktorzy: L. Fac, T. Pudłocki i A. Siciak).  

W roku 2011 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu jako organizacja pożytku publicz-
nego1 mogło otrzymywać darowizny – 1% od podatku przekazywanych do Urzędów Skarbo-
wych. Podobnie jak w latach ubiegłych wpłat nie zanotowano zbyt wiele, stąd też uzyskana 
kwota nie miała zasadniczo wpływu na stan finansów Towarzystwa. Składamy tą drogą ser-
deczne podziękowania tym wszystkim, którzy zechcieli podarować Towarzystwu swój 1% od 
podatku.  

Według stanu na dzień 31 XII 2011 r. Towarzystwo liczyło 308 członków, w tym 118 kobiet 
i 190 mężczyzn. W roku 2009 Zarząd przyjął 13 nowych członków, a wykreślił 2. 

Stan zatrudnienia w Bibliotece Naukowej TPN w Przemyślu zapewniał jedynie minimalny 
poziom obsługi czytelników w ograniczonym czasie. W Dziale Bibliotecznym zatrudniony był 
bibliotekarz (dr Maciej Waltoś), zaś w Dziale Administracyjnym i Wydawniczym jeden pra-
cownik merytoryczny na 3/5 etatu (mgr Krzysztof Szybiak) oraz główna księgowa na 1/2 etatu 
(mgr Bożena Kamińska). Zatrudnienie na koniec roku 2011 r. wynosiło zatem 3 osoby, pracują-
ce na 2,1 etatu.  

Towarzystwo w dalszym ciągu nie zatrudniało, ze względu na brak wystarczających środ-
ków, osoby sprzątającej siedzibę Biblioteki. Problem ten rozwiązano poprzez zatrudnianie na 
czas określony słuchaczki szkoły pomaturalnej, w okresie roku szkolnego, na umowę-zlecenie. 
W pozostałym okresie utrzymanie porządku należało do zatrudnionych pracowników. 

Członkowie władz statutowych Towarzystwa, jak również inni członkowie zaangażowani 
w działalność TPN, wykonują wszystkie prace nieodpłatnie, z nielicznymi wyjątkami dotyczą-
cymi działalności wydawniczej. 

Dział Biblioteczny Towarzystwa, zatrudniający jednego bibliotekarza – dr. Macieja Walto-
sia – zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zasobów bibliotecznych. 
Warto jednak zaznaczyć, że w warunkach jednoosobowej obsługi realizacja podstawowych 
funkcji jest poważnie utrudniona, co dotyczy także sprawowania nadzoru nad księgozbiorem, 
magazynami i innymi pomieszczeniami w lokalu TPN. W roku sprawozdawczym TPN uzy-
skało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację 6 zadań. 
Otrzymane środki w kwocie 62 700,00 zł przeznaczono na zakupy pozycji dostosowanych do 
profilu biblioteki, potrzeb użytkowników i preferencji członków sekcji naukowych TPN, 
a także na: inwentaryzację, porządkowanie i konserwację księgozbioru oraz archiwaliów TPN 
(m.in. zlecenie oprawy 40 książek i czasopism oraz zakup specjalnych pudeł do przechowy-
wania archiwaliów); działalność z zakresu informacji naukowej i aktywności popularyzator-
skiej (m.in. zakup laptopa i rzutnika multimedialnego); opracowanie komputerowej bazy da-
nych (opracowanie 5013 rekordów); przechowywanie zbiorów bibliotecznych, w tym staro-
druków (sfinansowanie kosztów utrzymania lokalu TPN, wynagrodzenia dla pracowników); 
digitalizacja zbiorów (przygotowanie cyfrowej wersji 100 książek). Dofinansowania nie uzy-
skało jedynie zadanie związane z wydaniem „Biuletynu Informacyjnego TPN” nr 15. 

Ponadto w roku sprawozdawczym w Bibliotece TPN zrealizowano kolejny projekt digita-
lizacyjny pt. „Cyfrowa Kolekcja Biblioteki Naukowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Przemyślu”. Środki na jego realizację uzyskano z programu Narodowego Instytutu Audio-
wizualnego w Warszawie (Program Dziedzictwo Cyfrowe). Uzyskana kwota dofinansowania 

                                                
1 Status organizacji pożytku publicznego otrzymaliśmy postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 

14 kwietnia 2005 r., sygnatura sprawy: RZ. XII NS-REJ. KRS/1235/5/256. 
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wynosiła 32256,00 zł. W efekcie realizacji zadania przygotowano i udostępniono w oparciu 
o zaprojektowaną stronę internetową unikatową kolekcję 81 pozycji (XIX–XX w.) 
o szczególnej wartości poznawczej i merytorycznej, obejmujące najcenniejszą część zbiorów. 
Ponadto zakupiono dwa zestawy sprzętu komputerowego do pracowni digitalizacyjnej oraz 
zatrudniono zespół odpowiedzialny za wykonanie projektu. 

Z końcem 2011 r. księgozbiór Biblioteki Naukowej TPN w dniu 31 grudnia 2011 r. liczył 
38431 wol. druków zwartych i czasopism. Dodatkowo TPN jest depozytariuszem księgozbio-
ru (ok. 9 tys. wol.) byłej Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemy-
ślu. Kontynuowane są prace nad selekcją i ujednoliceniem metod ewidencji zbiorów biblio-
tecznych.  

Obsługę administracyjną i finansową Towarzystwa, Biblioteki Naukowej pozostałych agend 
TPN wykonywał Dział Administracyjny. Jego zadania nie uległy zmianie w porównaniu do lat 
uprzednich.  

Dział Wydawniczy zajmował się kompleksowym przygotowaniem publikacji do druku. 
W ramach tych zadań wykonywano we własnym zakresie redakcję naukową, techniczną, skład 
komputerowy i łamanie oraz współpracowano z drukarniami. Pracami Wydawnictwa Nauko-
wego kierował mgr Krzysztof Szybiak, który był jednocześnie redaktorem technicznym. Spra-
wozdanie z przebiegu pracy Wydawnictwa Naukowego zamieszczono w dalszej części „Biule-
tynu”. 

Działalność merytoryczna, naukowa, popularnonaukowa i współpraca z instytucjami i inny-
mi stowarzyszeniami omówiona została w sprawozdaniach sekcji naukowych i innych agend 
TPN, umieszczonych w dalszej części „Biuletynu”. 

Członkowie Zarządu i pracownicy TPN podjęli szereg działań usprawniających dotychcza-
sową współpracę między TPN a instytucjami i organizacjami na terenie miasta. Poszerzono 
współpracę z szeregiem instytucji i organizacji, a także z lokalnymi mediami, które częściej niż 
dotychczas informowały o inicjatywach podejmowanych przez członków Towarzystwa. 

W tym miejscu chcielibyśmy złożyć w imieniu Zarządu Towarzystwa serdeczne podzięko-
wania wszystkim przedstawicielom instytucji i urzędów, a przede wszystkim członkom i sympa-
tykom przemyskiego TPN, doceniającym nasze wysiłki zmierzające do rozwoju kultury i nauki 
Przemyśla i regionu Polski południowo-wschodniej, ufając jednocześnie, że ta życzliwa pomoc 
udzielona będzie Towarzystwu w kolejnych latach. Dziękujemy również za zaangażowanie 
Panom mgr. Piotrowi Haszczynowi oraz mgr. Januszowi Motyce, którzy obok prof. Zdzisława 
Budzyńskiego na bieżąco prowadzili dokumentację fotograficzną bieżącej działalności TPN, 
a także wszystkim dziennikarzom za przychylność w propagowaniu i reklamowaniu form 
aktywności naszego Towarzystwa.  

 
 

  Dr Izabela Wodzińska              Dr Tomasz Pudłocki 
      Sekretarz TPN       Prezes TPN 

 
- Bilans na dzień 31.12.2011 r. 
 http://www.tpn.pbp.webd.pl/mat2011/bilans.pdf 
- Rachunek wyników na dzień 31.12.2011 r. 
http://www.tpn.pbp.webd.pl/mat2011/rachwyn.pdf 
- Informacja dodatkowa za 2011 r.  
http://www.tpn.pbp.webd.pl/mat2011/infodod.pdf 
- Sprawozadanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w 2011 roku. 
http://www.tpn.pbp.webd.pl/mat2011/sprawozdanie.pdf 
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Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej TPN  

w roku 2011 
 
1. Przyrost księgozbioru 

W 2011 r. gromadzenie materiałów bibliotecznych odbywało się poprzez: zaku-
py,wymianę wydawnictw i otrzymywane darowizny. Ponadto księgozbiór zasilały bieżące 
wydawnictwa TPN. 

Ze środków finansowych przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w ramach zadań z działalności upowszechniającej naukę zakupiono nowości wydawni-
cze na kwotę 6 200,00 zł. Zgodnie z planem księgozbiór uzupełniono o najnowszą literaturę 
naukową, dostosowaną do profilu Biblioteki Naukowej TPN i zapotrzebowania jej użytkow-
ników. Były to głównie druki zwarte z zakresu archeologii, historii, historii wojskowości, 
tematyki kresowej i regionalnej, dziejów nauki i inteligencji oraz metodologii nauk. Kierując 
się zapotrzebowaniem członków Sekcji Nauk Przyrodniczo-Rolniczych zrealizowano także 
zakupy publikacji o tematyce przyrodniczej. Uzyskane środki pozwoliły na opłacenie bieżącej 
prenumeraty wydawnictw periodycznych i czasopism („Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościel-
ne”, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne”, „Karta”, 
„Nasza Przeszłość”, „Wiadomości Ekologiczne”, „Życie Podkarpackie”). 
 

Tabela nr 1 
Przyrost księgozbioru Biblioteki Naukowej TPN w 2011 r. 

Źródło wpływu Druki zwarte Czasopisma Płyty CD/DVD Wszystkie rodzaje 
materiałów 

Dary 52 1 - 53 
Wymiana 29 10 - 39 
Wydawnictwa TPN 1 4 - 5 
Zakupy 140 26 - 166 

SUMA 222 41 - 263 

wol. – woluminy, jedn. inw. – jednostki inwentarzowe. 
 
 Z końcem 2011 r. księgozbiór Biblioteki Naukowej TPN w dniu 31 grudnia 2011 r. 
liczył 38431 wol. druków zwartych i czasopism. Dodatkowo TPN jest depozytariuszem księ-
gozbioru (ok. 9 tys. wol.) byłej Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego 
w Przemyślu. Kolejne zestawienie odzwierciedla strukturę i stan liczbowy zbiorów w 2011 r. 

 
Tabela nr 2 

Stan liczbowy i rodzaje zbiorów Biblioteki Naukowej (stan z 31 grudnia 2011 r.) 
Rodzaj zbiorów 

 
Wielkość zbiorów 

Druki zwarte 31585 wol. 
Wydawnictwa periodyczne 6846 z. 
Mapy 245 jedn. inw. 
Druki ulotne 477 jedn. inw. 
Wydawnictwa multimedialne 83 jedn. inw. 
Uwaga: kontynuowane są prace nad selekcją i ujednoliceniem metod ewidencji zbiorów bibliotecznych. Stan liczbowy księ-
gozbioru może ulec zmianie. 
 

W 2011 r. darowizny książkowe na rzecz Biblioteki Naukowej TPN przekazali: mgr 
Łukasz Bajda, prof. Zdzisław Budzyński, dr Jan Caban, dr Ryszard Dalecki, mgr Jarosław 
Dyrda, mgr Adam Erechemla, mgr Lucjan Fac, mgr inż. Tomasz Idzikowski, Antoni Jaroch, 
mgr Andrzej Koperski, Bartłomiej Kozek, dr Piotr Kozłowski, Jan Krawiec, dr Anna Krup-
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ska, mgr inż. Tadeusz Misiak, mgr inż. Grzegorz Poznański, dr Tomasz Pudłocki, Helena 
Rumprecht, mgr Antoni Sarkady, prof. Jerzy Starnawski, dr Stanisław Stępień, mgr Zdzisław 
Szeliga, mgr Krzysztof Szuwarowski, ks. dr Tadeusz Śliwa, dr Maciej Waltoś, mgr inż. Wal-
demar Wiglusz, prof. Halina Wiśniewska, dr Zbigniew K. Wójcik, mgr Zbigniew Ziembolew-
ski. 

Ponadto swoje dary przekazali darczyńcy instytucjonalni: Biblioteka Naukowa PAU 
i PAN w Krakowie; Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie; Fundacja Kronenberga 
w Warszawie; Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Koło Naukowe Historyków 
Studentów UJ w Krakowie; Redakcja Ośrodka „Wołanie z Wołynia”; Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Liczbę kontrahentów wymiany wydawnictw utrzymano na poziomie ok. 30 instytucji kra-
jowych. 

Wszystkim darczyńcom oraz kontrahentom wymiany wydawnictw składamy serdeczne 
podziękowania. 

    
2. Katalog elektroniczny Biblioteki Naukowej TPN 

W roku sprawozdawczym uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na kontynuowanie prac nad bieżącym i retrospektywnym opracowa-
niem katalogu elektronicznego w programie MAK. Działanie ma charakter ciągły i należy do 
priorytetowych przedsięwzięć realizowanych w Bibliotece Naukowej TPN. W efekcie reali-
zacji zadania bazę druków zwartych uzupełniono o 5013 rekordów. Zagwarantowano także 
stałą opiekę merytoryczną i obsługę informatyczną, która obejmowała aktualizację witryny 
internetowej, archiwizację danych, wprowadzenie licznika, utrzymywanie terminali kompute-
rowych w czytelni. 

 
Tabela nr 3 

Struktura katalogu elektronicznego w programie MAK 
l. p. Nazwa bazy Zawartość Liczba wprowadzo-

nych rekordów 
w 2011 r. 

Suma dokumentów 

1. Druki zwarte Druki zwarte 5 013 12 262 
2. Zbiory-regional Zbiory regionalne 29 994 
3. ST-PTH Depozyt PTH 27 5 023 
4. Stare-druki Starodruki - 288 
5. Mapy Zbiory kartograficzne 2 245 
6. D CKBNTPN 81 81 
7. Czasop-kraj Periodyki krajowe 39 752 
8. Czasop-zagr Periodyki zagraniczne 11 478 
9. M Druki zdigitalizowane 

MNiSzW 
100 100 

10. SUMA 5 302 20223 
CKBNTPN – Cyfrowa Kolekcja Biblioteki Naukowej TPN. 
 
 
3. Udostępnianie zbiorów 

W 2011 r. godziny pracy w bibliotece nie uległy zmianie. Biblioteka była otwarta dla 
użytkowników w poniedziałki i piątki w godz. 11.00-16.00 oraz we wtorki, środy i czwartki 
w godz. 11.00-18.00. W dalszym ciągu obsługą biblioteki, w tym udostępnianiem zbiorów, 
zajmował się jeden bibliotekarz (zaangażowany także do prac administracyjnych 
i organizacyjnych w TPN). Należy zatem zaznaczyć, że w warunkach jednoosobowej obsady 
etatowej realizacja podstawowych funkcji biblioteki była poważnie utrudniona, również 
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w zakresie sprawowania nadzoru nad księgozbiorem, magazynami i innymi pomieszczeniami 
w siedzibie Towarzystwa. 
 

Tabela nr 4 
Udostępnianie zbiorów i inne usługi w Bibliotece Naukowej TPN w 2011 r. 

Grupy użytkowników biblioteki, 
formy udostępniania zbiorów 

Liczba użytkowników 
i udostępnionych wol. 

Liczba osób korzystających ze zbiorów w czytelni 811 
Liczba osób korzystających z Internetu 9 
Pozostali użytkownicy 800 
Liczba wol. udostępnionych w czytelni 2854 wol. 
Liczba wypożyczeń (książki i czasopisma) 166 wol., z. 
Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych 11 wol. 

 
4. Zadania realizowane przez Bibliotekę Naukową w 2011 r. 

W 2011 r. w Bibliotece Naukowej TPN uzyskano środki finansowe na realizacje następu-
jących zadań: 

 
Tabela nr 5 

Zadania realizowane w ramach działalności Biblioteki Naukowej TPN w roku 2011 
l. p. Nazwa zadania Operator 

programu  
Kwota dofinan-

sowanie 
Zrealizowany zakres działania 

1. Inwentaryzacja, po-
rządkowanie 

i konserwacja księgo-
zbioru 

MNiSzW 7 900,00 zł Ujednolicenie metod ewidencji księgozbioru; przeprowadzenie 
konserwacji i wykonanie opraw dla 35 książek z XIX-XX w.; 
porządkowanie zasobów archiwalnych; zakup specjalnych 
pudeł na archiwalia oraz materiałów biurowych. 

2. Działalność z zakresu 
informacji naukowej 
i popularyzatorskiej 

MNiSzW 8 000,00 zł Obsługa, organizacja i promocja 22 prelekcji, konferencji 
i promocji wydawniczych; pokrycie kosztów utrzymania loka-
lu; zakup laptopa i rzutnika multimedialnego. 

3. Opracowanie kompute-
rowej bazy danych 

(MAK) 

MNiSzW 7 500,00 zł Bieżąc i retrospektywne uzupełnianie katalogu elektronicznego 
MAK; opracowanie i aktualizacja 5013 rekordów; archiwizacja 
danych i aktualizacja katalogu na stronie internetowej; prowa-
dzenie 3 zajęć dla młodzieży szkolnej z zakresu obsługi katalo-
gu. 

4. Przechowywanie zbio-
rów bibliotecznych, 
w tym starodruków 

MNiSzW 23 600,00 zł Utrzymanie infrastruktury bibliotecznej i obsługi bibliotecznej; 
zagwarantowanie odpowiednich warunków przechowywania 
starodruków z zachowaniem ich dostępności dla celów nauko-
wych. 

5. Digitalizacja zbiorów 
BN TPN 

MNiSzW 9 500,00 zł Selekcja materiałów; przygotowanie zestawu 100 zdigitalizo-
wanych obiektów; opracowanie bazy w programie MAK dla 
ww. 

6. Gromadzenie księgo-
zbioru 

MNiSzW 6 200,00 zł Zakupy nowości wydawniczych. 

7. Biuletyn Informacyjny 
TPN nr 15 

MNiSzW Brak dofinanso-
wania 

Zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania. Nu-
mer 15 został wydany z innych środków.   

8. Cyfrowa Kolekcja 
Biblioteki Naukowej 

TPN 

NInA 
 

32 250,00 zł Zakup dwóch zestawów komputerowych oraz nośnika pamięci; 
przygotowani kolekcji cyfrowej składającej się 81 obiektów; 
opracowanie metadanych i bazy w programie MAK; koszty 
wynagrodzenia zespołu odpowiedzialnego za realizację pro-
gramu. 

9. S u M A 94 950,00 zł  
MNiSzW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (działalność upowszechniająca naukę) 
NiNA – (Program: „Dziedzictwo Cyfrowe”) 
 
 

Kolejna tabela zawiera szczegółową informację na temat imprez zorganizowanych 
w siedzibie Biblioteki Naukowej TPN w roku 2011 (zadanie: Działalność z zakresu informa-
cji naukowej i popularyzatorskiej).   
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Tabela nr 5 
Konferencje, prelekcje, wykłady zorganizowane w siedzibie Biblioteki Naukowej TPN w 2011 r. 

l. p. Prelegent, autor wystąpienia Temat Termin 
1. mgr Marcin Kowalski Dlaczego słowo „dlaczego” ma tak wielkie znaczenie w historii. 

Analiza jednego zdania z siedemnastowiecznej Lustracji woje-
wództwa rukiego 

14 I 

2. dr Izabela Wodzińska Kucharka, literatka i działaczka społeczna. Krótka opowieść  
o Lucynie Ćwierczakiewiczównej 

1 II  

3. dr Piotr Kozłowski Zapomniani obrońcy Kresów Południowo-Wschodnich. Oficero-
wie i strażnicy Straży Granicznej 1922-1939  

4 II  

4. dr Tomasz Pudłocki Religia w życiu codziennym mieszkańców ziem polskich na prze-
łomie XIX i XX w. 

18 II  

5. mgr Adam Górnicki Motyle środkowej Afryki 25 II  
6.  mgr Mariusz Kaczka Konfederacja wojska koronnego 1660-1697 4 III  
7.  mgr Ewa Świtek, mgr Iwona Jóźwik, 

mgr Alina Wójtowicz 
Co powinniśmy wiedzieć o wczesnym wspomaganiu rozwoju 
dziecka. Cz. 1 (sesja naukowa) 

4 III 

8. mgr Iwona Jóźwik,  
mgr Alina Wójtowicz 

Co powinniśmy wiedzieć o wczesnym wspomaganiu rozwoju 
dziecka. Cz. II  (sesja naukowa) 

6 IV  

9. mgr Jacek Drozd Prawobrzeżni hetmani kozaccy w latach 1663-1699 – ujęcie 
(zarys) biograficzne 

29 IV 

10. mgr Katarzyna Trzeciak Między retoryką Erosa a erotyką Tanatosa. Czego pragnie boha-
ter „Na wzgórzu róż” Stefana Grabińskiego 

13 V 

11. p. Grażyna Kasse-Gawrońska Kompozycje (wystawa malarstwa) 27 V-30 
VI  

12. 6 prelegentów Powrót do korzeni – sztuka jako „spiritus movens” (sesja) 28 V 
13.  mgr Jacek Drozd Kozaczyzna w dobie bitwy beresteckiej 1651 r. 3 VI 
14. mgr Jarosław Pietrzak „Jaka woda najlepsza” – staropolskie podróże do wód w XVI  

i XVII w. 
10 VI 

15. mgr Ewa Świtek Znaczenie odpowiedzialności dorosłych w wychowaniu i opiece 
dziecka niepełnosprawnego 

15 VI 

16. dr Mariusz Chrostek Polacy skazani na śmierć w XIX wieku. Europejskie konteksty  
a rosyjska rzeczywistość 

17 VI 

17.  mgr Wojciech Michalski Pojedynek sądowy w XV-wiecznych traktatach fechtunkowych 
 z obszaru Rzeszy 

24 VI 

18. mgr Bartosz Klusek Wyobrażenie parlamentu angielskiego na miniaturach z księgi 
herbowej Henryka VIII  

24 VI 

19. 2 prelegentów Promocja 2. tomu „Przemyskiego słownika biograficznego” 2 IX 
20. dr Bronisław Majgier O herbie ziemi przemyskiej słów kilka 15 XII  
21. mgr Łukasz Bajda Promocja książki: Balowie. z bieszczadzkich lasów na salony 

Krakowa i Lwowa 
22 XII  

22.  dr inż. Anna Maria Wajda Piękno niedostrzegane – tradycyjne ogrody wiejskie Podkarpacia 28 XII 

 
Organizatorami wymienionych imprez były sekcje naukowe TPN (S. Humanistyczna; 

S. Pedagogiczno-Psychologiczna; S. Przyrodnicza; S. Prawa, Administracji, Organizacji 
i Zarządzania). Podobne spotkania stwarzały okazję do popularyzowania efektów pracy ba-
dawczej, upowszechniania nauki oraz wymiany poglądów i doświadczeń. Prelegenci wywo-
dzili się głównie ze środowisk naukowych (doktoranci, pracownicy instytucji naukowych 
i kulturalnych, archiwiści, muzealnicy, bibliotekarze, prawnicy). Nie otrzymywali wynagro-
dzenia za swoje wystąpienia. Towarzystwo nie pobierało opłat za uczestnictwo. Wszystkim 
prelegentom, słuchaczom i współorganizatorom składamy serdecznie podziękowania. 
 Informacje na temat organizowanych imprez umieszczano na stronie internetowej 
Towarzystwa (www.tpn.przemysl.pl) oraz m.in. Urzędu Miejskiego w Przemyślu; ukazywały 
się również na łamach lokalnej prasy („Nasz Przemyśl”, „Nowiny”, „Życie Podkarpackie”), 
a także przesyłane były drogą korespondencji mailowej (do członków i sympatyków TPN, 
którzy wyrazili taką wolę i przekazali swoje adresy e-mailowe).  Przygotowywano plakaty 
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i afisze, które na bieżąco umieszczano w gablocie TPN i w siedzibie innych instytucji, m.in. 
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, Archiwum Państwowego, Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej, Przemyskiej Bibliotece Publicznej.  

Warto również odnotować, że w 2011 r. swoje prace plastyczne w ramach tematycz-
nych wystaw czasowych prezentowali wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w Przemyślu oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dworskiego 104 w Przemy-
ślu. Organizacja tych przedsięwzięć była inicjatywą Sekcji Pedagogiczno-Psychologicznej 
TPN. 

 
     Opracował: 

dr Maciej Waltoś 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie z działalności Wydawnictwa Naukowego TPN 
za rok 2011 

 

 Plan wydawniczy Wydawnictwa Naukowego TPN na rok 2011 obejmował publikację 
kolejnego 47 tomu „Rocznika Przemyskiego”, „Biuletynu Informacyjnego TPN” oraz kolej-
nego (drugiego) tomu Przemyskiego słownika biograficznego. Na sfinansowanie powyższych 
publikacji wystąpiono z wnioskami o dotację bądź ofertami konkursowymi. 
 Zespół redakcyjny „Rocznika Przemyskiego” pracował w nie zmienionym składzie: 
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (literatura i język), prof. dr hab. Zdzisław Budzyński (historia), 
mgr Lucjan Fac (historia wojskowości), dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. URz (historia), 
dr Jerzy Polaczek (historia sztuki), mgr inż. Grzegorz Poznański (nauki przyrodnicze), mgr 
Ewa Sosnowska (archeologia), prof. dr Jerzy Starnawski (literatura i język), mgr Krzysztof 
Szybiak (sekretarz redakcji). Efektem pracy zespołu było przygotowanie kolejnego 47 tomu, 
składającego się z trzech zeszytów tematycznych: zeszyt 1: Historia Wojskowości, zeszyt 2: 
Literatura i Język oraz zeszyt 3: Nauki Przyrodnicze, o łącznej objętości 51 ark. wydawni-
czych, dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urząd 
Miejski w Przemyślu. 

W 47 tomie „Rocznika Przemyskiego” znalazły się następujące teksty, rozprawy 
i artykuły naukowe: 

W zeszycie Historia Wojskowości. Rozprawy i artykuły: Andrzej Gliwa, Najazd 
szwedzki na Ruś Czerwoną w 1656 r. Zniszczenia i straty materialne na obszarze Ziemi Prze-
myskiej; Janusz Polaczek, u źródeł różnorodności ideowej wyobrażeń artystycznych Tadeusza 
Kościuszki. Wizerunki rycerskie, generalskie oraz chłopskie autorstwa Józefa Grassiego i ich 
pochodne; Kazimierz Taczanowski, Krótka historia wielkopolskiego generała: Edmund Ta-
czanowski (1822-1879); Andrzej Olejko, Działania bojowe lotnictwa nad masywami górskimi 
czyli lotniczo-baloniarskie epizody z końca XIX wieku i z lat wielkiej wojny ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru karpackiego; Андрій Харук, Особлива бойова авіагрупа в 
повітряних боях над Волинню (серпень 1916 – січень 1917 рр.); Kazimierz Taczanowski, 
Pruskie forty w Poznaniu – polski patronat w roku 1930; Sławomir Jańczak, Struktura 
organizacyjna i reorganizacje polskiej broni pancernej w latach 1918-1930; Zbigniew Mo-
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szumański, Wojska kolejowe w Przemyślu (1951-1960), Katarzyna Zielińska, Jastrzębie 
i gołębie a ZSRR, czyli kryzys karaibski. Od Zatoki Świń 1961 r. do 13 dni 1962 r. Recenzje: 
Jerzy Adam Radomski, Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945-
1951, Kraków 2009, ss. 412 (Lucjan Fac). 

W zeszycie Literatura i Język. Rozprawy i studia: Jerzy Starnawski, Jak poznawaliśmy 
Kasprowiczowy przekład Hussowskiego poematu o żubrze; Andrzej Kaim, Stanisław Orze-
chowski i dylematy chrześcijańskiego humanizmu; Przemysław Krzywoszyński, Stanisław 
Orzechowski – ideolog demokracji nie tylko szlacheckiej; Jerzy Starnawski, Zimorowic – Ko-
chanowski; Maciej Olma, Językowy obraz relacji rodzinnych utrwalony w listach Mieczysła-
wa i Heleny Pawlikowskich, Anna Siciak, „Roczniki Samborskie” i jego twórca, Gothilf 
Kohn. Przemyśl 1881-1886; Tomasz Pudłocki, Przyczynek do przemyskiego okresu w życiu 
Stefana Grabińskiego. Przypuszczalne autorstwo noweli „Portret”; Adrian Mianecki [oprac.], 
Trzy nieznane szkice Stefana Grabińskiego; Miscellanea: Stefan Grabiński, Dwaj Zimorowi-
cze. Kwestia autorstwa „Sielanek”. Podali do druku i opracowali Tomasz Pudłocki i Jerzy 
Starnawski; Maria Grzędzielska, Przemyskie kartki z zamierzonego pamiętnika. Podała do 
druku Anna Łosowska; Historia mówiona: Jerzy Bartmiński, Historia mówiona – czyli nobili-
tacja perspektywy „zwykłego człowieka”; Monika Łaszkiewicz, „Bo Żydy to też ludzie”. Re-
lacje o Żydach z Biłgoraja i Krasiczyna; Recenzje: Maciej Włodarski, Poeta z Sambora re-
divivus; Monika Kulesza-Gierat, Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami. w 200 rocznicę uro-
dzin Juliusza Słowackiego pod red. M. Chrostka, T. Pudłockiego i J. Starnawskiego, Prze-
myśl-Rzeszów 2009, ss. 294. 

W zeszycie Nauki Przyrodnicze: Lilianna Witkowska-Wawer, Flora miasta Przemyśla 
i jej zmiany w ciągu ostatniego stulecia. Część IV; Tadeusz Misiak, Języcznik zwyczajny Phyl-
litis skolopendrium (L.) Newman – wyjątkowa paproć w lesie okolicy Krzaczkowej na Pogó-
rzu Przemyskim; Adama Szary, Flora synantropijna a problemy inwazyjności gatunków an-
tropogenicznych w Bieszczadzkim P.N.; Agnieszka Tabor, Teresa Noga, Różnorodność flory 
w rzece Lubcza i potoku Lubenia (Pogórze Rzeszowskie, Polska południowo-wschodnia); An-
na  Maria Wajda, Rośliny w kulturze ludowej Podkarpacia; Danuta Kraus, Katarzyna Spa-
czyńska, Nasadzenia alejowe przy ulicach Rzeszowa; Renata Sobieralska, Charakterystyka 
odmian Papierówki i Biełyj Naliw; Grzegorz Poznański, Cięcie drzew owocowych – jabłoni 
starych i zaniedbanych. Kilka praktycznych uwag; Aleksander Rejman, Historia hodowli ro-
ślin sadowniczych w Polsce. Zapiski nie redagowane – ok. 1996-2002. Do druku przygotował 
Andrzej Rejman; Władysław Kraus, Danuta Kraus, Zapiski do historii ruchu ochrony przyro-
dy na ziemiach polskich. II. Puszcza Białowieska w XIX i na początku XX wieku (C); Barbara 
Turczak, Etyka ekologiczna – ochrona środowiska oraz wykorzystywanie zasobów natural-
nych. 

W 2011 roku Towarzystwo Przyjaciół Nauk kontynuowało współpracę w zakresie 
działalności wydawniczej z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu, 
która była współwydawcą zeszytu Literatura i Język oraz Instytutem Historii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, który ze swojej strony uczestniczył w wydaniu zeszytu Historia Wojskowo-
ści. Powyższa współpraca dotyczyła głównie gromadzenia i przygotowania redakcyjnego 
tekstów do druku, a także zapewnienia udziału w finansowaniu obu wydawnictw. 

Następną wydaną pozycją był Przemyski słownik biograficzny, tom drugi, pod redak-
cją Lucjana Faca, Tomasza Pudłockiego oraz Anny Siciak. Słownik stanowił kontynuację 
wydanego w 2009 roku pierwszego tomu. Zawierał 34 biogramy opracowane przez badaczy, 
specjalistów w danych dziedzinach. 
 Kolejna pozycja – „Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Przemyślu”, pod redakcją dra Tomasza Pudłockiego, oprócz tradycyjnych materiałów 
sprawozdawczych, merytorycznych i finansowych zawierała następujące artykuły: w części 
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„Miscellanea”: Materiały źródłowe do dziejów Towarzystwa Przyjaciół Nauk (S. Piszczek), 
Chodziłem do „Piątki” (M. Frodyma), Pochodzenie, krąg rodzinny i szkolne lata świętego 
Brunona z Kwerfurtu (D. Kała), Dwa obrazy Syberii w świetle wspomnień dziewiętnasto-
wiecznych zesłańców (M. Chrostek), Wróciłem! (G. Poznański), Jabłoń-odmiana „Piękna 
z Boskoop” ma już 160 lat (G. Poznański), Zagadnienia normalizacji w edukacji osób niepeł-
nosprawnych (E. Świtek), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (J. Juźwik, A. Wojtowicz); 
w części „Omówienia, recenzje i polemiki”: Kamieniec Podolski 1672, wyd. Bellona, War-
szawa 2009, ss. 180 (J. Drozd); Marceli Antoniewicz, Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje 
mitu i meandry historiografii, wyd. DiG, Warszawa 2011, ss. 423 (D. Kała); Henryk Litwin, 
Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569-1648, wyd. DiG, Warszawa 2009, 
ss. 195 (J. Drozd); Jerzy Piórecki, Uwagi do artykułu Na rozdrożach… (Biul. Inf. TPN nr 13).  
 Powyższe pozycje zostały przygotowane do druku (skład, łamanie, projekty okładek) 
przez Wydawnictwo Naukowe TPN. Projekty okładek wykonał Janusz Polaczek. Redakcję 
techniczną wykonywał pracownik Wydawnictwa Naukowego TPN – mgr Krzysztof Szybiak. 
Usługi drukarskie wykonała Drukarnia „San Set” Józefa Radymskiego w Przemyślu-
Ostrowie. 
Czasopisma naukowe: 
„Rocznik Przemyski”, t. XLVII, z. 1-3, Przemyśl 2011, obj. 50 ark. wyd., nakład 740 egz.: 
zeszyt 1: Historia Wojskowości, red. L. Fac; ss. 270 + 14 nlb., obj. 19,6 ark. wyd., nakład 300 
egz.;  
zeszyt 2: Literatura i Język, red. J. Starnawski, J. Bartmiński; ss. 228, obj., 15,4 ark. wyd., 
nakład 220 egz.; 
zeszyt 3: Nauki Przyrodnicze, red. G. Poznański, ss, 230, obj. 16 ark. wyd., nakład 220 egz.; 
„Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, pod red.: T. Pudłockie-
go, nr 15: 2010, Przemyśl 2011, , ss. 134 = 2 nlb., obj., 8,5 ark. wyd., nakład 320 egz. 
Inne: 
Przemyski słownik biograficzny, red. L. Fac, T. Pudłocki, A. Siciak, ss. 196, obj. 15 ark. wyd., 
nakład 500 egz. 
  

Opracował: 
mgr Arkadiusz St. Więch 
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Sprawozdanie z działalności Sekcji Humanistycznej TPN  
w okresie od 1 stycznia do 18 czerwca 2011 r. 

 
W roku 2011 Sekcja Humanistyczna działająca pod moim przewodnictwem (przy po-

mocy zastępcy, mgr Ewy Grin-Piszczek), a od 18 czerwca pod kierownictwem mgra Jacka 
Drozda, pozostała nie tylko najliczniejszą, ale i najbardziej wszechstronnie działającą Sekcją 
w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu. W dużej mierze to zasługa członków Sekcji, 
którzy sami podejmują szereg działań i konsekwentnie je realizują.  
 Podobnie jak w latach ubiegłych członkowie Sekcji realizowali większość prac wy-
dawniczych TPN. Dwa z trzech zeszytów „Rocznika Przemyskiego”, które zostały przygoto-
wane i wydane w 2011 r., było redagowane przez członków Sekcji: prof. dr Jerzy Starnawski 
był redaktorem z. Literatura i Język, a mgr Lucjan Fac – z. Historia Wojskowości. 
W zeszytach tych publikowała znaczna liczba członków Sekcji. Ponadto dr Tomasz Pudłocki 
był redaktorem naczelnym „Biuletynu Informacyjnego”, a mgr Lucjan Fac, dr T. Pudłocki i dr 
Anna Siciak wspólnie przygotowali do druku 2 tom Przemyskiego słownika biograficznego. 
Drugi rok z rzędu, z braku funduszy, prof. dr Jerzy Starnawski musiał czekać na druk swojej 
najnowszej książki Z Ziemi Przemyskiej i z krain sąsiednich, którą złożył w wydawnictwie 
w 2010 r. 
 Pozostała działalność naukowa Sekcji, podobnie jak w latach poprzednich, realizowa-
na była w kilku obszarach.  

Przede wszystkim po raz pierwszy od wielu lat prowadzone były regularne zebrania 
naukowe Sekcji z prelekcjami bądź członków, bądź zaproszonych gości. Inicjatywa zapocząt-
kowana w grudniu 2009 r. przez cały rok 2011 była konsekwentnie realizowana. W ramach 
zebrań odbyły się do wakacji następujące prelekcje: 
14 stycznia – wykład mgra Marcina Kowalskiego, Dlaczego słowo „dlaczego” ma tak wielkie 
znaczenie w historii? Analiza jednego zdania z siedemnastowiecznej Lustacji województwa ru-
skiego. Prowadzenie dr T. Pudłocki. 
1 lutego – wykład dr Izabeli Wodzińskiej, Kucharka, literatka, działaczka społeczna. Krótka 
opowieść o Lucynie Ćwierczakiewiczowej. Prowadzenie dr T. Pudłocki. 
4 lutego – wykład dra Piotra Kozłowskiego, Zapomniani obrońcy Kresów Południowo-
Wschodnich. Oficerowie i strażnicy Straży Granicznej 1922–1939. Prowadzenie prof. dr hab. 
Zdzisław Budzyński.  
18 lutego – wykład dra Tomasza Pudłockiego, Religia w życiu codziennym mieszkańców ziem 
polskich na przełomie XIX i XX wieku. Prowadzenie mgr L. Fac. 
4 marca – wykład mgra Mariusza Kaczki, Konfederacje wojska koronnego 1660–1697. Pro-
wadzenie mgr L. Fac. 
29 kwietnia – wykład mgra Jacka Drozda, Prawobrzeżni hetmani kozaccy w latach 1663–
1699 – ujęcie (zarys) biograficzne. Prowadzenie mgr L. Fac. 
13 maja – wykład p. Katarzyny Trzeciak, Między retoryką Erosa a erotyką Tanatosa. Czego 
pragnie bohater „Na wzgórzu róż” Stefana Grabińskiego? Prowadzenie dr T. Pudłocki. 
3 czerwca – mgra Jacka Drozda, Kozaczyzna w dobie bitwy beresteckiej 1651 r. Prowadzenie 
mgr L. Fac. 
10 czerwca – wykład mgra Jarosława Pietrzaka, „Jaka woda najlepsza?” – staropolskie po-
dróże do wód w XVI i XVII wieku. Prowadzenie mgr L. Fac. 
17 czerwca – wykład dra Mariusza Chrostka, Polacy skazani na śmierć w XIX wieku. Euro-
pejskie konteksty a rosyjska rzeczywistość. Prowadzenie dr T. Pudłocki 

Liczba słuchaczy wahała się od 10 do 30 osób, czyli na podobnym poziomie co w roku 
ubiegłym. Prelekcje odbywały się w czytelni Biblioteki Naukowej TPN. O ich reklamę dbali 
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pracownicy TPN: mgr M. Waltoś i mgr K. Szybiak. Rzutnik multimedialny najczęściej wypo-
życzał na użytek TPN mgr Jarosław Dyrda (członek Sekcji) – dyrektor Prywatnego Gimnazjum 
Stowarzyszenia Absolwentów i LO w Przemyślu, lub też korzystano ze sprzętu i LO im. 
J. Słowackiego w Przemyślu, dzięki życzliwości dyrektora szkoły mgr. Tomasza Dziumaka 
(członka Sekcji). Zdjęcia podczas poszczególnych odczytów wykonywał członek Sekcji mgr 
Piotr Haszczyn. Bardzo dziękuję im za pomoc organizacyjną.  

Poza regularnymi zebraniami udało się współorganizować kilka większych inicjatyw. 
Pierwszą była już 13. sesja podejmowana wspólnie z Kołem Naukowym Historyków 

Studentów UJ. Tym razem 31 marca w Rzeszowie, w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. 
Płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie, a dzień później w czytelni TPN, dla młodzieży i LO 
im. J. Słowackiego w Przemyślu odbyła się konferencja popularnonaukowa Między Wschodem 
a Zachodem – oblicza historii na przestrzeni wieków. W roli prelegentów wystąpili studenci 
historii UJ. W pierwszy dzień w Rzeszowie prezentowali swoje wystąpienia, w ramach panelu 
Militaria: Łukasz Fijał,  Jak Filip II osaczał Ateny, Bartosz Kołoczek, Zapomniane królestwa. 
Grecy w Baktrii i Indiach, Paweł Glinka, Starcia między studentami a armią austriacką 
w kwietniu 1848 roku, Michał Szot, Zmarnowana szansa – czy można było zmienić bieg kam-
panii wrześniowej?. W panelu Kultura jako zjawisko społeczne zaprezentowali się: Aleksan-
dra Syc, Ustąp katarze, synu kataru! – magia w wierzeniach starożytnych Egipcjan, Beata 
Lemańska, Wprowadzenie zasady celibatu w Kościele katolickim w średniowieczu, Łukasz 
Wiater, Od sołtysa do Jaśnie Oświeconego – drogi awansu społecznego na przykładzie oraw-
skiego rodu Wilczków, Bartłomiej Pasiut, Zarys służby rekrutów z Królestwa Polskiego 
w armii carskiej w XIX wieku, Marta Niewiadomska, Status społeczny aktorów w XIX wieku, 
Mateusz Matysiak, Droga Kościoła prawosławnego do autokefalii w II RP i jej historyczne 
uzasadnienie, Barbara Żurek, Polska Szkoła Filmowa jako zjawisko kulturowe. Za organizację 
pobytu studentów odpowiadały mgr Katarzyna Warchoł (nauczyciel języka angielskiego) 
i mgr Katarzyna Sawicka (nauczyciel historii). Po spotkaniu w budynku II LO studenci space-
rowali po starówce rzeszowskiej. W drodze do Przemyśla, gdzie nocowano, zatrzymano się 
w Łańcucie, aby z zewnątrz zobaczyć zamek Potockich i park przypałacowy. Wieczór, już 
w Przemyślu, poświęcono na zwiedzanie starówki.  

Na drugi dzień, 1 kwietnia w czytelni Biblioteki Naukowej TPN trwał dzień dalszy se-
sji. W ramach panelu Polityka zaprezentowali się: Marcin Maniak, Grecy w Baktrii i Indiach, 
Monika Jędrzejek, Czy konieczna była zbrodnia? – o średniowiecznych obalonych władcach, 
Zuzanna Kornek, Elżbieta Łokietkówna – europejska „kariera” polskiej królewny, Marek 
Wojnar, Wybrane zagadnienia ze stosunków polsko-łotewskich. Panel Pomiędzy rzeczywisto-
ścią a wyobrażeniem tworzyli: Marcin Kiszka, Obraz cesarzowej bizantyjskiej w świetle „Hi-
storii Sekretnej”, Joanna Mendyk, Bitwa pod Las Navas de Tolosa i jej znaczenie dla prze-
biegu reconquisty, Jakub Maciejewski, Świat wyobrażeń sarmackich, czyli o czym Polacy 
powinni pamiętać, Bartosz Szczepanek, Od przyszłego roku pałac do wynajęcia... – czyli pro-
paganda powstania kościuszkowskiego, Adriana Kapała, Nędza galicyjska w świetle „Pa-
miętników włościanina” Jana Słomki, Aleksandra Mróz, Zła sanacja i wujkowie komuniści, 
czyli jak można obrzydzić II RP dzieciom, Ewelina Olaszek, Ściąć wysokie drzewa! Ludobój-
stwo w Rwandzie z 1994 roku. w sesji wzięła udział młodzież z I LO im. J. Słowackiego 
w Przemyślu pod opieką mgr Haliny Piekiełko. Obie części, zarówno w Rzeszowie jak 
i w Przemyślu prowadził dr Tomasz Pudłocki – opiekun naukowy przedsięwzięcia.  

We współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Przemyślu, 
Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział Przemyślu, Instytutem 
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Muzeum – Miejscem Pamięci Bełżec 
i Wydawnictwem „Nowa Era” udało zorganizować się konferencję szkoleniową dla nauczy-
cieli, pt. Holocaust w edukacji regionalnej. Teoria i praktyka. Była ona wynikiem rozmów 
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podjętych pół roku wcześniej, 13 grudnia 2010 r., podczas wyjazdu studencko-licealnego do 
Bełżca, organizowanego przez TPN. 

Sesja odbyła się 8 kwietnia 2011 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu. 
Złożyły się na nią następujące wystąpienia: dr Maria Stinia (Zakład Archiwistyki, Dydaktyki 
i Metod Kwantytatywnych UJ w Krakowie), Holocaust w dydaktyce historii, dr T. Pudłocki, 
Dlaczego Holocaust powinien być doświadczany przez młodzież? Projekt jako metoda pracy 
z uczniem, mgr Tomasz Hanejko (kierownik Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu), Obóz 
zagłady w Bełżcu jako element „Akcji Reinhardt”. Następnie mgr Krzysztof Półchłopek 
przedstawił ofertę wydawniczą wydawnictwa „Nowa Era”. Konferencję otworzył dyrektor 
szkoły mgr Tomasz Dziumak, a obrady prowadził mgr Jarosław Dyrda. Na zakończenie ze-
brani przeszli do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej na otwarcie wystawy o judaikach 
przemyskich. w inicjatywie udział wzięli nauczyciele z Przemyśla, Jarosławia i okolicznych 
miejscowości w liczbie około czterdziestu. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli: 
mgr J. Dyrda i dr T. Pudłocki. 

Zupełną nowością w ostatniej historii TPN było zorganizowanie, z inicjatywy mgr 
Bożeny Skibińskiej-Fortuny, wystawy obrazów Grażyny Kasse-Gawrońskiej, wnuczki jedne-
go z prezesów TPN, znanego malarza – Mariana Strońskiego. Wernisaż wystawy pt. Kompo-
zycje odbył się 27 maja o godz. 18:00 i zgromadził rzesze przyjaciół artystki, wielbicieli sztu-
ki, a także ludzi kultury i nauki. Otwarcia dokonali: artystka, kurator wystawy B. Skibińska-
Fortuna i T. Pudłocki – w imieniu Zarządu TPN. Wystawa (za której przygotowanie odpo-
wiadali: G. Kasse-Gawrońska, B. Skibińska-Fortyna, W. Skibiński, M. Wodnicka i M. Wal-
toś) otwarta była do końca czerwca. Towarzyszył jej specjalnie wydany folder.  

Dzień później, 28 maja, o godz. 10:00 w sali wykładowej TPN odbyła się konferencja 
naukowa, towarzysząca wystawie. Jako prelegenci zaprezentowali się: mgr Józefa Kostek 
(MNZP), Środowisko artystyczne przedwojennego Przemyśla, dr Tomasz Pudłocki (UJ, 
TPN), Środowisko twórcze Przemyśla w XIX i XX w. jako przedmiot badań historycznych, 
znany reżyser mgr Maciej Ehrlich, Przemyśl jako punkt odniesienia, p. Adam Szczupak (stu-
dent historii UJ), Kocyłowscy: Biskup Jozafat i ks. Hieronim - jedno nazwisko, jedna wiara - 
dwie narodowości, dwa obrządki, mgr Bożena Skibińska-Fortuna (TPN), Siła genów czy wza-
jemna stymulacja - o fenomenie rodzin artystycznych, dr Bartłomiej Gutowski (Uniwersytet 
im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Genius loci rodzin. Całość prowadziła: 
mgr Bożena Skibińska-Fortuna. Miłą niespodzianką, poza licznie przybyłymi gości, była 
obecność siostrzeńca jednego z prezesów TPN, ks. dra Jana Kwolka – p. Bogusława Grzego-
rzaka z Zabrza.  

Największą inicjatywą naukową, której głównym organizatorem był przewodniczący 
Sekcji, przy olbrzymim wsparciu dr Katarzyny Sierakowskiej z Warszawy i dr Ireny Kozima-
li z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, była konferencja Ko-
bieta na pograniczu kulturowym – między obyczajem, religią, narodowością a kulturą ziem 
polskich na tle porównawczym. Jej szczgółowe omówienie znajduje się w innym miejscu 
„Biuletynu”.  

Dzięki prężności mgra Stanisława Sobczuka 26 czerwca 2010 r. zawiązano przy TPN 
Społeczny Komitet Uczczenia Pamięci Dr. Herman Liebermana. w jego skład weszli: inicja-
tor pomysłu, dr Zdzisław Konieczny, dr Bronisław Majgier, p. Zenon Andrzejewski, p. Jacek 
Błoński oraz dr T. Pudłocki, który został wybrany przewodniczącym. w ciągu prac na człon-
ków dokooptowano dr Jolantę Czartoryską, mgra Janusza Oblera, mgr Katarzynę Południak. 
Komitet w dn. 3 VI 2011 r., przy współpracy z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji 
w Przemyślu-Rzeszowie zorganizował uroczystości poświęcone H. Liebermanowi. Na pro-
gram przedsięwzięcia złożyło się: odsłonięcie okolicznościowej tablicy (poseł Marek Rząsa 
i dr Jolanta Czartoryska), panel dyskusyjny (w którym udział wzięli prof. dr hab. Andrzej 
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Chwalba, reprezentujący Uniwersytet Jagielloński i Państwową Wyższą Szkołę Wschodnio-
europejską w Przemyślu, dr hab. Wacław Wierzbieniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego – rek-
tor-elekt Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz dr J. 
Czartoryska; powadzenie dr Bronisław Majgier) i konferencja naukowa Herman Lieberman – 
życie i dzieło (prowadzenie dr Tomasz Pudłocki). Na sesję złożyły się następujące wystąpie-
nia: dr Zdzisław Konieczny, Środowisko przemyskie w czasach Hermana Liebermana, dr 
Bronisław Majgier, Herman Lieberman i jego Dom Robotniczy jako centrum politycznej 
i kulturalnej aktywności Przemyśla do II wojny światowej, dr Jolanta Czartory-
ska, Działalność parlamentarna Hermana Liebermana, mgr Anna Kwiatek, Socjaliści polscy 
a religia na przełomie XIX i XX w. Przypadek Hermana Liebermana. Uroczystości zostały 
poprzedzone przemówieniami: JM rektora WSPiA prof. dra hab. Jerzego Posłusznego, posła 
Marka Rząsy, zastępcy prezydenta miasta Przemyśla dra Grzegorza Haydera, prezesa TPN 
prof. dra hab. Zdzisława Budzyńskiego i mgra Stanisława Sobczuka – w imieniu Komitetu. 
Honorowy Patronat nad uroczystościami raczył przyjąć Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski. 

Dodatkową formą działalności Sekcji, kontynuowaną już uprzednio, było pozyskanie 
dla Biblioteki Naukowej TPN szeregu książek wydawanych przez renomowane krakowskie 
wydawnictwa, jak: Polska Akademia Umiejętności, „Universitas” oraz „Historia Iagielloni-
ca”, dzięki współpracy z Poligrafią Salezjańską w Krakowie. Za pozyskanie książek był od-
powiedzialny przewodniczący Sekcji. 

Warto uwypuklić, że przez cały okres, podobnie jak w roku poprzednim, wiele inicja-
tyw Sekcji było nagłaśnianych przez lokalne media. o większości naszych przedsięwzięć in-
formowały swoich czytelników „Życie Podkarpackie” (słowa uznania należą się zwłaszcza 
Hubertowi Lewkowiczowi i red. nacz. Arturowi Wilguckiemu), „Nasz Przemyśl” (dzięki 
uprzejmości red. naczelnego Krzysztofa Fila a także Radio Eska, dzięki red. Rafałowi Rab-
czakowi. Do większych tekstów odnoszących się do działalności Sekcji zaliczyć należy: 
w „Życiu Podkarpackim”: H. Lewkowicz, o gotowaniu i nie tylko, nr 7 (2232) z 16 II 2011 s. 
10, O. Hryńkiw, Córki, kochanki i matki, czyli... kobiety na pograniczu [wywiad z dr K. Sie-
rakowską], nr 22 (2247) z 1 VI 2011, s. 12, J. Szwic, Między Paryżem a Przemyślem [wywiad 
z G. Kasse-Gawrońską], nr 23 (2248) z 8 VI 2011, s. 16, M. Godos, Upamiętnili wielkiego 
przemyślanina, nr 24 (2249) z 15 VI 2011, s. 35. Na łamach „Naszego Przemyśla” większe 
teksty o działalności Sekcji i TPN to: T. Pudłocki, Każdy znajdzie coś dla siebie, czyli Towa-
rzystwo Przyjaciół Nauk w pracy na rzecz Przemyśla w 2010 r., nr 1 (76), 2011, s. 34–35, 
idem, Trzy „Roczniki”, czyli konsekwencja wydawnicza realizowana od lat, ibidem, s. 25, 
idem, Kobieta na pograniczu kulturowym, nr 5 (80), 2011, s. 19, idem, „Gorąca” wiosna 
w TPN w Przemyślu, nr 6 (81), s. 17, idem, „Aby umieścić w obrazie historycznym nieobcną 
dotąd kobietę”... [wywiad z prof. dr hab. Jadwigą Hoff], nr 7 (82), s. 10–11, idem, „Jest teraz 
szansa, by na stałe wrócił do swojego ukochanego miasta” [wywiad z prof. drem hab. An-
drzejem Chwalbą], ibidem, s. 12, idem, Świat Grażyny Kasse-Gawrońskiej – w zawieszeniu 
między dziedzictwem przeszłości a własną drogą, ibidem, s. 13, W. Wołczyk, Uczciliśmy pa-
mięć dra Hermana Liebermana, ibidem, s. 39. Ponadto regularnie na łamach tego miesięczni-
ka swoje teksty z zakresu historii publikowali panowie: Zenon Andrzejewski, Jacek Błoński, 
Marcin Duma i Lucjan Fac – członkowie Sekcji, popularyzując nie tylko swoje badania, ale 
i dorobek TPN. Ponadto Piotr Gdula opublikował obszerny opis uroczystości 3 czerwca 2011 
r. w tekście Hołd wielkiemu przemyślaninowi, „Konik Polny” nr 10 (18) z 9 VI 2011, s. 2. 
Redaktor Rafał Rabczak, poza podawaniem w serwisie informacyjnym wiadomości 
o projektach TPN nagrał kilka dłuższych audycji: prelekcję Katarzyny Trzeciak, prelegentów 
podczas sesji Powrót do korzeni. Sztuka jako spiritus movens, a także prelekcje T. Pudłockie-
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go o życiu religijnym mieszkańców ziem polskich przełomu XIX i XX w., a także 
o przemyskich latach Stefana Grabińskiego.  

Korzystając z okazji bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy swoją działalnością przy-
czyniają się do efektywnej pracy Sekcji, niejednokrotnie nie tylko inicjując szereg przedsię-
wzięć, ale i ponosząc ciężar ich organizacji. w sposób szczególny dziękuję mojej zastępczyni 
mgr Ewie Grin-Piszczek, która cichą a konsekwentną pracą przyczyniła się znacznie do jako-
ści pracy w Sekcji. Dziękuję też mojemu Mistrzowi, mgrowi Lucjanowi Facowi, który ofiar-
nie prowadził połowę zebrań naukowych. Dziękuję wszystkim, zwłaszcza mgrowi Jackowi 
Drozdowi, za inicjatywy i pomysły – a prezesowi Towarzystwa prof. drowi hab. Zdzisławowi 
Budzyńskiemu za wsparcie, pomoc i zaufanie. Mam nadzieję, że podejmowane w 2011 r. 
założenia i realizacje przyniosły ich twórcom szereg satysfakcji, bowiem owoce tej pracy 
przyczyniły się do zwiększonej aktywności nie tylko Sekcji, ale i całego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk. Wierzę też, że nowe władze Sekcji z przewodniczącym mgrem Jackiem Droz-
dem rozwiną podjęte działania i nadadzą im większy rozmach i skalę oddziaływania. 

 
          Opracował: 

dr Tomasz Pudłocki 
 
 

 
 

18 II 2011 r., mgr Lucjan Fac podczas prowa-
dzenia zebrania naukowego. 

Fot. P. Haszczyn. 
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4 III 2011 r., mgr Lucjan Fac i mgr Mariusz Kaczka. Fot. P. Haszczyn. 
 

 
  

8 IV 2011 r., aula I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu. Od lewej stoją: mgr T. Dziumak (dyrek-
tor i LO–TPN), mgr Elżbieta Tarnawska (zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji UM), dr Maria 
Stinia (UJ), mgr Tomasz Hanejko (kierownik Muzeum Miejsca Pamięci w Bełżcu), dr Tomasz 
Pudłocki (UJ–TPN), mgr Jarosław Dyrda (I LO–TPN), mgr Krystyna Pałka (PCEN), mgr Artur 
Derdziak (I LO–TPN), mgr Krzysztof Półchłopek (Wyd. Nowa Era). 
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 8 IV 2011 r., aula I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu.  
Przemawia dr Maria Stinia z UJ. 

 
 

 
 

 13 V 2011 r., Katarzyna Trzeciak podczas prelekcji w TPN. Fot. P. Haszczyn. 
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26 V 2011 r., w auli PWSW w Przemyślu, podczas obrad konferencji Kobieta na pograni-
czu kulturowym. Przemawia dr Dobrochna Kałwa. Obok prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz 

i prof. dr hab. Jadwiga Hoff.  Fot. T. Bielański. 
 

 
 

26 V 2011 r., w auli PWSW w Przemyślu, podczas obrad konferencji  
Kobieta na pograniczu kulturowym. Głos w dyskusji zabiera dr Katarzyna Sierakow-

ska (IH PAN), obok dr Agnieszka Janiak-Jasińska (IH UW). 
Fot. T. Bielański. 
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17 VI 2011 r., dr Mariusz Chrostek podczas prelekcji w TPN. 
 
 
 
 

Sprawozdanie Sekcji Humanistycznej TPN Przemyśl za 2011 rok 
cz. 2.  

 
18 czerwca 2011 roku – w wyniku przeprowadzonych wyborów – wyłoniono nowe 

władze Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Zmiany na stanowiskach kierowniczych 
objęły także Sekcję Humanistyczną TPN. Przewodniczącym Sekcji Humanistycznej wybrany 
został mgr Jacek Drozd, zastępcą przewodniczącego Sekcji Humanistycznej – mgr Ewa Grin-
Piszczek, natomiast sekretarzem Sekcji Humanistycznej – mgr Grzegorz Potoczny.  

Działalność Sekcji Humanistycznej od 18 czerwca 2011 realizowana była na kilku ob-
szarach1. Podstawowym obszarem działalności Sekcji Humanistycznej TPN Przemyśl w tym 
okresie (czyli do końca 2011 roku) były zebrania naukowe, na których członkowie Sekcji lub 
zaproszeni goście wygłaszali prelekcje związane z prowadzonymi przez siebie badaniami 
i zainteresowaniami naukowymi.  

W ramach zebrań zorganizowano i przeprowadzono do końca roku następujące spo-
tkania:  

I. 24 czerwca 2011 roku z mgrem Bartoszem Kluskiem i mgrem Wojciechem Michal-
skim, reprezentującymi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Spotkanie zostało 
zorganizowane w wyniku nawiązania współpracy przez Sekcję Humanistyczną Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Przemyślu z Sekcją Historyczną Koła Naukowego Doktorantów Wydziału 
Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prelegenci zaprezen-
towali dwa wystąpienia: Pojedynek sądowy z w XV-wiecznych traktatach fechtunkowych 

                                                
1 Ze względu na przerwę wakacyjną w okresie od czerwca do września 2011 roku, działalność Sekcji Humani-
stycznej TPN była ograniczona. 
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z obszaru Rzeszy (mgr Wojciech Michalski), Wyobrażenie parlamentu angielskiego na 
miniaturach z księgi herbowej Henryka VIII (mgr Bartosz Klusek). Prowadzenie mgr J. 
Drozd. II. Ze względu na przypadającą kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej 31 
sierpnia zorganizowano zebranie naukowe, podczas którego dwóch członków Sekcji przed-
stawiło swoje wyniki badań. Mgr Piotr Haszczyn, wygłosił odczyt Sztetl Krzywcza, a dr To-
masz Pudłocki – I Gimnazjum i Liceum im. J. Słowackiego w Przemyślu w czasie II wojny 
światowej. Zebranie prowadził mgr Jarosław Dyrda. 

III. 2 września 2011 roku odbyła się prezentacja i promocja drugiego tomu Przemy-
skiego słownika biograficznego, w której jako prelegenci udział wzięli członkowie Sekcji 
Humanistycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu: dr Tomasz Pudłocki (Z proble-
mów badawczych historii regionalnej w XX w.) oraz mgr Lucjan Fac, który zaprezentował 
zebranym drugi tom Przemyskiego słownika biograficznego. Ze względu na chorobę odwoła-
no wystąpienie dr Anny Siciak (Stan obecny i potrzeby badań nad dziejami Przemyśla). 

IV. W dniu 23 września na łamach Sekcji wystąpiła mgr Anna Renner z tematem Ki-
noteatry przemyskie 1910–1920. Zebranie prowadziła dr Izabela Wodzińska.  

V. W dniu 7 października mgr Stanisław Piszczek wygłosił odczyt pt. Ormianie 
w życiu politycznym Galicji. Zebranie prowadził dr Tomasz Pudłocki 

VI. 22 grudnia 2011 roku odbyło się spotkanie z mgrem Łukaszem Bajdą (Uniwersy-
tet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), który wygłosił prelekcję pt. Balowie. 
Z bieszczadzkich lasów na salony Lwowa i Krakowa, połączoną z promocją i sprzedażą jego 
debiutanckiej książki poświęconej rodzinie Balów, czyli jednej z najbardziej zasłużonych dla 
ziemi sanockiej rodzin szlacheckich, która w XIX i XX wieku wydała ze swych szeregów 
m.in. wielu mecenasów kultury i sztuki. Prelegent przedstawił zebranym w czytelni TPN słu-
chaczom, sylwetki poszczególnych członków rodziny, ich drogi kariery w hierarchii urzędni-
czej i dygnitarstw ziemi sanockiej i województwa ruskiego w XVI–XVIII wieku, jak również 
miejsca związane z tą rodziną. Prelekcję zakończyła dyskusja oraz odpowiedzi zaproszonego 
gościa na zadane mu pytania.  

Poza wymienionymi spotkaniami organizowanymi przez Sekcję Humanistyczną TPN, 
członkowie SH TPN w omawianym okresie, czynnie uczestniczyli w wielu sesjach popular-
nonaukowych organizowanych na terenie Przemyśla i regionu. Do takich inicjatyw należało-
by zaliczyć: 

I. Dwie wycieczki: pierwszą 3 września do Krzywczy, Babic i Sufczyny (zob. szcze-
gółowe sprawozdanie P. Haszczyna w innej części „Biuletynu”) oraz 20 października do Ar-
chiwum Państwowego w Przemyślu. Mgr Ewa Grin-Piszczek, wiceprzewodnicząca Sekcji 
i pracownik archiwum, oprowadziła zebranych po dwóch wystawach Obraz czynności archi-
wariusza oraz Co kryje przemyskie Archiwum Państwowe?, przygotowanych w związku 
z jubileuszem tej instytucji. 

II. Sesję popularnonaukową zorganizowaną 25 października 2011 roku w sali narad 
Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, poświęconą historii Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Jarosławiu. W sesji popularnonaukowej zaprezentował się m.in. pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu dr Tomasz Pudłocki, który przedstawił wy-
stąpienie pt. Szkolnictwo przemysłowe Galicji.  

III. Uroczystości związane ze 125. rocznicą urodzin Stefana Grabińskiego – Spotkanie 
ze Stefanem Grabińskim (1887-1936), których współorganizatorem było Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk w Przemyślu. Rozpoczęto je 25 listopada 2011 r. w auli i Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Poza przedstawieniem teatralnym w wykona-
niu uczniów, w oparciu o teksty Grabińskiego zorganizowano konfeerncję naukową, podczas 
której z referatami wystąpili: dr Andrzej Juszczyk (Uniwersytet Jagielloński, Państwowa 
Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu), Domy złe. Motyw upiornego miejsca 
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w opowiadaniach Stefana Grabińskiego, mgr Katarzyna Trzeciak (Uniwersytet Jagielloński), 
Grabiński bajkopisarzem? Czyli kilka słów o „Ciuciubabce”, mgr Krzysztof Bortnik, Polskie 
adaptacje filmowe opowiadań Stefana Grabińskiego. Niestety, z powodu choroby nie doje-
chał mgr Artur Jabłoński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) z tematem Stosunek 
krytyki literackiej do dramaturgii Grabińskiego. Prowadzącym konferencje naukową, która 
odbyła się w ramach uroczystości, był prezes TPN Przemyśl dr Tomasz Pudłocki.  

IV. Uroczystości związane z otwarciem wystawy Żyjąc dla idei… Roman Dybowski 
(1883-1945), Władysław Tarnawski (1885-1951). Uroczystości organizowane były przez Pol-
ską Akademię Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Towarzystwo Przyjaciół na-
uk w Przemyślu (zob. szczegółowe sprawozdanie w dalszej części „Biuletynu”).  

V. Promocję antologii grozy wydawnictwa „Kabort”, organizowaną w ramach roku 
Stefana Grabińskiego przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Towarzystwo Ulep-
szania Miasta i Wydawnictwo „Kabort”. Opowiadanie Gustava Meyrinka pt. „Bal Macabre” 
odczytał prezes TPN Przemyśl dr T. Pudłocki. 

VI. Prelekcję naukową prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu dra T. Pu-
dłockiego pt. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu – historia i współczesność, zorgani-
zowaną przez Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia i TPN  w Przemyślu 9 grudnia 2011 
roku. 

Liczba słuchaczy obecnych na spotkaniach naukowych organizowanych przez Sekcje 
Humanistyczną Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, wahała się od 10 do 30 osób, czyli 
utrzymywała się na podobnym poziomie co w roku ubiegłym. Prelekcje odbywały się 
w czytelni Biblioteki Naukowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk. O ich reklamę w mediach lo-
kalnych dbali pracownicy TPN: mgr Maciej Waltoś i mgr Krzysztof Szybiak. Zdjęcia podczas 
poszczególnych odczytów wykonywał członek Sekcji Humanistycznej mgr Piotr Haszczyn. 
W tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim wymienionym osobom za pomoc organizacyjną 
oraz wskazówki merytoryczne, które pozwoliły mi na wdrożenie się w prace Sekcji.  
 
 

Opracował: 
mgr Jacek Drozd 
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31 VIII 2011 r., mgr Piotr Haszczyn podczas prelekcji w TPN. 
 
 

 
 

7 X 2011 r., mgr Stanisław Piszczek podczas prelekcji w TPN. 
Fot. P. Haszczyn. 
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 20 X 2011 r., wycieczka członków TPN do Archiwum Państwowego w Przemyślu. 
Fot. P. Haszczyn. 

 

 
 

5 XI 2011 r., Jarosław, aula MOSIR, prezes TPN dr Tomasz Pudłocki przemawia pod-
czas uroczystości szkolnych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

im. S. Banacha w Jarosławiu. 
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22 XII 2011 r., mgr Łukasz Bajda podczas 
 prelekcji w TPN. Fot. P. Haszczyn. 

 
 
  

Sprawozdanie Sekcji Pedagogiczno-Psychologicznej TPN 
Część 1. Działalność Sekcji w okresie 

 od 1 stycznia do 18 czerwca 2011 roku 
 

Sekcja Pedagogiczno-Psychologiczna na trwałe wpisała się w obszar działalności To-
warzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Stanowiła ona twór nietypowy, dodatkowy – 
w przeciwieństwie do pozostałych Sekcji, stanowiących rozszerzenie agend Towarzystwa. Jej 
utworzenie było odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania szerokiej rzeszy nauczycieli, jak 
również instytucji stale z nimi współdziałających, m.in. władz samorządowych oraz rządo-
wych. 

Przez ostatnich piętnaście lat przewodnicząca Sekcji, mgr Ewa Świtek nie tylko kon-
tynuowała działania swoich poprzedników, ale zmodyfikowała i rozszerzyła obszar oraz styl 
działalności Sekcji. Obok działań stricte naukowych rozwinęła wachlarz różnorodnych: spo-
tkań, konsultacji oraz przykładowych zajęć skierowanych do nauczycieli uczniów niepełno-
sprawnych, jak i do nich samych osobiście. Wiele spośród wdrożonych przez nią przedsię-
wzięć funkcjonowało od wielu lat cyklicznie. Wszelkie publikacje, sesje oraz konferencje 
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i spotkania w przystępny sposób przybliżały ideę integracji, ukazywały specyfikę kształcenia 
uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności, a równocześnie udzielały informacji na te-
mat wdrażanej reformy oświatowej w Polsce związanej z członkostwem Polski w Unii Euro-
pejskiej. 

W 2011 roku zostały przeprowadzone następujące działania: 
1) Cykl wykładów skierowanych do nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów ze szkol-
nictwa specjalnego, integracyjnego oraz ogólnodostępnego pod wspólnym tytułem: Co po-
winniśmy wiedzieć o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka? Sesje naukowe przeprowa-
dzone w Bibliotece Naukowej TPN to: 
a) 4 marca 2011 r., E. Świtek, Pojęcie normalizacji w edukacji osób niepełnosprawnych oraz 
I. Juźwik i A. Wójtowicz wykład Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w oświacie, 
b) 6 kwietnia 2011 r., I. Juźwik i A. Wójtowicz, Diagnozowanie dziecka z zaburzeniami roz-
woju – wybrane metody, 
c) 15 czerwca 2011 r., E. Świtek, Znaczenie odpowiedzialności dorosłych w wychowywaniu 
i opiece dziecka.  
2) Przygotowanie kolejnych wystaw prac plastyczno-technicznych uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w Bibliotece Naukowej TPN o tematyce zimowej, wio-
sennej i wakacyjnej oraz związanych ze świętami: Walentynki, Wielkanoc, Dzień Matki, jak 
również ozdobami świątecznymi i pisankami; nowością były witraże oraz ozdoby wykonane 
dowolnymi technikami na szkle. Wszystkie te wystawy zostały zorganizowane dzięki wspar-
ciu nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu oraz 
ich uczniów. E. Świtek dostarczyli prac niepełnosprawnych uczniów następujący nauczyciele: 
E. Bar, B. Berestecka, A. Charchalis-Budzińska, W. Dutka,  E. Kania, E. Liweń, D. Majgier-
Dąbek, B. Peliksza (s. Jolanta), M. Skibińska oraz Z. Szumełda,  
3) Kontynuowanie współpracy z pracownikami Biblioteki Pedagogicznej w Przemyślu, m.in. 
poprzez przyłączenie się do organizowanej tam akcji pt. Podaruj książkę Bibliotece Pedago-
gicznej i przekazanie nieodpłatnie kilku numerów „Biuletynu Informacyjnego TPN 
w Przemyślu” oraz I zeszytu Pedagogika-Psychologia „Rocznika Przemyskiego”, 
4) Powtórna edycja warsztatów (tym razem 10–godzinnych) dotyczących technologii infor-
macyjnej i komunikacyjnej we współpracy z PCEN w Przemyślu. Warsztaty prowadzono pod 
wspólnym tytułem Nowości akademickie dotyczące technologii informacyjnej i komunikacyj-
nej. 
MODUŁ I objął: 3-godzinny wykład Wyszukiwarka Google i jej znaczenie w pracy nauczy-
ciela oraz 2-godzinne ćwiczenia: Technologia informacyjna i komunikacyjna jako dominanty 
działań nauczycieli w ich pracy zawodowej. 
MODUŁ II objął: 3-godzinny wykład: Możliwości współczesnych systemów operacyjnych 
w telefonach komórkowych oraz 2-godzinne ćwiczenia: Zastosowanie telefonów komórko-
wych przez  nauczycieli w szkole i poza nią. Termin realizacji: 18 i 20 października 2011 r. 
w godz. 15.30 – 19.00.  

W programie tegorocznych warsztatów formuła została poszerzona i uszczegółowiona 
w odpowiedzi na oczekiwania i sugestie nauczycieli uczestniczących we wcześniejszej edycji. 
Warsztaty te zostały zorganizowane dzięki wzorowej wieloletniej współpracy z Dyrekcją 
Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli – Oddział w Przemyślu oraz z jego pracowni-
kami, 
5) Umożliwienie nauczycielom będącym członkami Sekcji zamieszczenia artykułów na stro-
nie internetowej TPN (w 2011 roku zamieszczono artykuł I. Juźwik i A. Wójtowicz Zasady, 
metody i błędy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka), 
6) Aktywny udział przewodniczącej Sekcji w konferencjach naukowych, jako reprezentantki 
TPN w środowiskach naukowych: 
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a) w dn. 7–8 IV 2011 r. E. Świtek wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej 
Kształcenie nauczycieli-modele i tendencje, organizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny 
im. KEN w Krakowie, prezentując temat Kształcenie uczniów niepełnosprawnych 
w Przemyślu w latach 2005-2010, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z upośledzeniem 
umysłowym – tendencje i refleksje. Wsparcia w badaniach, przygotowaniu zdjęć oraz prezen-
tacji multimedialnej udzielili jej nauczyciele: W. Dutka, M. Fortuna, E. Kania, A. Łach, 
G. Romowicz oraz J. Woźnicki z SOSW Nr 1 w Przemyślu, 
b) w dn. 7–9 VI 2011 r. uczestniczyła w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Peda-
gogika Euroregionu Podkarpackiego – dorobek, wyzwania, aspiracje, potrzeby, organizowa-
nej przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonimiczną w Jarosławiu. Podczas sesji 
wystąpiła z referatem Wkraczanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w odpowie-
dzialny wiek dorosły, 
c) w dn. 22–23 IX 2011 r. uczestniczyła w konferencji pt.: Doskonalenie procesu edukacji 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, zorganizowanej przez Akademię Wy-
chowania Fizycznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne. Na niej wzięła 
udział w dyskusji prezentując zagadnienie wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w reprezentowanym przez nią towarzystwie naukowym w Przemyślu 
d) w dn. 13 X 2011 r. wzięła udział w konferencji pt. Aktywni zawodowo, zorganizowanej 
przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Oddział 
w Rzeszowie. 

Uczestnictwo w konferencjach pozwoliło E. Świtek nawiązać współpracę 
z pracownikami naukowymi: Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Rze-
szowskiego, Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, które w najbliższym czasie powinny przynieść dalsze efekty. 

Przewodnicząca Sekcji kontynuowała badania naukowe, prowadzone od kilku lat 
i związane z autonomią oraz odpowiedzialnością młodzieży z niepełnosprawnością intelektu-
alną. w tych działaniach aktywnie wspierali ją nie tylko Dyrektor SOSW Nr 1 w Przemyślu, 
mgr A. Berestecki wraz z nauczycielami z tego Ośrodka, ale także Dyrektor Zespołu Szkół 
Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu mgr A. Olejnik wraz 
z nauczycielami. Stosowne narzędzia opracowała również dla nauczycieli obu placówek 
oświatowych mając na celu zbadanie opinii nauczycieli młodzieży pełno– i niepełnosprawnej 
dotyczącej niezależności oraz odpowiedzialności ich uczniów. Ponadto, jak co roku przewod-
nicząca wraz z nauczycielami z SOSW Nr 1 w Przemyślu oraz B. Pelikszą (s. Jolantą ze Spe-
cjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Przemyślu) 
kontynuowała cykliczne zajęcia o charakterze rewalidacyjnym w Czytelni Biblioteki Nauko-
wej TPN. Wsparcia udzielił kierownik biblioteki dr M. Waltoś. 

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia TPN w Przemyślu 18 VI 2011 r. dotych-
czasowa przewodnicząca Sekcji Pedagogiczno–Psychologicznej została po raz kolejny wy-
brana na członka Zarządu nowej kadencji. Podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranych 
władz TPN, tego samego dnia, zrezygnowała z funkcji Przewodniczącej, proponując na swoje 
miejsce aktywnie współdziałającą z nią mgr Agnieszkę Łach, prowadzącą Szkolne Koło 
CARITAS w SOSW Nr 1 w Przemyślu. Równocześnie na prośbę nowej przewodniczącej 
i władz Zarządu objęła funkcję zastępcy przewodniczącej Sekcji. 

 
 Opracowała: 

mgr Ewa Świtek 
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 16.12.2011 r., Jasełka Osób Niepełnosprawnych 
w auli Seminarium Duchownego w Przemyślu. 

 

 
 

16.12.2011 r., Jasełka Osób Niepełnosprawnych  
 w auli Seminarium Duchownego w Przemyślu. 

 



 
 

 

 
BIULETYN INFORMACYJNY nr 16 

TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ NAUK  w  PRZEMYŚLU 
 

 
 

 

 

 
    42 

 

 
 

Spotkanie po beatyfikacji Jana Pawła II Osób Niepełnosprawnych  
w Seminarium Duchownym dnia 18.05.2011 r. 

 

 
 

Wykład  E. Świtek podczas sesji naukowej  
w dniu 15.06.2011 r. w Bibliotece Naukowej. 
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Wystawa prac plastycznych uczniów niepełnosprawnych 

z SOSW Nr 1 w Przemyślu. 
 

 
Przygotowywanie wystawy prac plastycznych wykonanych podczas zajęć 

 rewalidacyjnych w Bibliotece Naukowej TPN. 
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Część 2. Działalność Sekcji Pedagogiczno-Psychologicznej TPN 
 w Przemyślu w okresie od 18 czerwca do 31 grudnia 2011 r. 

 
Nowo wybrana przewodnicząca Sekcji, mgr A. Łach rozpoczęła swoją aktywność 

 w TPN organizując: 
1) dn. 16 IX 2011 r. w budynku Seminarium Duchownym Dzień Papieski, pt. Papież – 
człowiek modlitwy. Spotkanie było adresowane do osób niepełnosprawnych. Współpracę 
w jego realizacji wykazali: Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Dom Sa-
mopomocy Społecznej oraz Warsztat Terapii Zajęciowej Spółdzielni „Start”. 
2) 19 X 2011 r. spotkanie naukowe, podczas którego panie I. Juźwik oraz A. Wójtowicz, 
w ramach cyklicznych sesji naukowych dla nauczycieli, wygłosiły prelekcję pt. Wczesne 
wspomaganie rozwoju dzieci z wadami wzroku.  
3) 16 XII 2011 r., przy współpracy „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej, w budynku Se-
minarium Duchownym Wigilię dla Osób Niepełnosprawnych. Do współpracy przewodni-
cząca Sekcji zaprosiła Ośrodki zajmujące się osobami niepełnosprawnymi z terenu miasta 
Przemyśl  
4) Wystawę prac technicznych pt. Jesień w działaniach artystycznych przygotowała M. 
Skibińska z SOSW Nr 1 w Przemyślu.. Prace wykonali uczniowie niepełnosprawni. 

Równocześnie jesienią 2011 roku, przy wsparciu obecnej przewodniczącej Sekcji oraz 
dyrekcji i nauczycielek z SOSW nr 1 w Przemyślu, E. Świtek kontynuowała badania mło-
dzieży z niepełnosprawnością intelektualną w obszarze wkraczania tejże młodzieży w wiek 
dorosły. Dotyczyło to takich wartości, jak autonomia oraz odpowiedzialność i niezależność 
młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

Program opracowany przez obie panie dotyczący działalności Sekcji Pedagogiczno-
Psychologicznej TPN został opracowany na rok szkolny 2011/2012. Przewiduje on dalszą 
współpracę z PCEN w Przemyślu, Ośrodkami, Stowarzyszeniami działającymi na rzecz Osób 
Upośledzonych Umysłowo, Caritas Archidiecezji Przemyskiej. 

 
Opracowała: 

mgr Agnieszka Łach  
 

 
 

Sprawozdanie Sekcji Nauk Przyrodniczo-Rolniczych 
 

Praca członków sekcji w 2011 roku skupiała się na prowadzeniu indywidualnych prac 
badawczych z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, ogrodniczych i ekologicznych, 
w tym m.in. dotyczących flory i fauny terenów Podkarpacia.   

Wyniki prowadzonych badań i prac z zakresu ochrony przyrody, historii ogrodnictwa, 
ekologii w 2011 roku, zostały przedstawione w kolejnym zeszycie Nauki Przyrodnicze 
„Rocznika Przemyskiego” (2011, tom 47, zeszyt 3; stron 228). Zeszyt składał się 
z następujących artykułów: 
Lilianna Witkowska-Wawer, Flora miasta Przemyśla i jej zmiany w ciągu ostatniego 

stulecia. Część IV (s. 3-90), 
Tadeusz Misiak, Języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium (L.) Newman – wyjąt-

kowa paproć w lesie okolicy Krzeczkowej na Pogórzu Przemyskim (s. 91-94), 
Adam Szary, Flora synantropijna a problemy inwazyjności gatunków antropogenicz-

nych w Bieszczadzkim Parku Narodowym (s. 95-104),  
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 Agnieszka Tabor, Teresa Noga, Różnorodność flory okrzemek w rzece Lubcza 
i potoku Lubenia  (Podgórze Rzeszowskie, Polska południowo-wschodnia) (s. 105-
118). 

Anna Maria Wajda, Rośliny w kulturze ludowej Podkarpacia (s. 119-143), 
Danuta Kraus, Katarzyna Spaczyńska, Nasadzenia alejowe przy ulicach Rzeszowa (s. 

145-150), 
Renata Sobieralska, Charakterystyka odmian Papierówka i Biełyj Naliw (s. 151-158), 
Grzegorz Poznański, Cięcie drzew owocowych – starych i zaniedbanych jabłoni. Kilka 

praktycznych uwag (s. 159-162), 
Aleksander Rejman, Historia hodowli roślin sadowniczych w Polsce. Zapiski nie re-

dagowane ok. 1996-2002. Do druku przygotował Andrzej Rejman (syn) (s.163-176), 
Władysław Kraus, Danuta Kraus, Zapiski do historii ruchu ochrony przyrody na zie-

miach polskich. II. Puszcza Białowieska w XIX i na początku XX wieku (C) (s. 177-
221), 

 Barbara Turczak, Etyka ekologiczna – ochrona środowiska oraz wykorzystywanie za-
sobów naturalnych (s. 223-228). 

      Wszystkie wymienione artykuły zostały społecznie zrecenzowane i omówione przez pana 
prof. dra hab. Antoniego Filipowicza z Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina. Redaktorem 
technicznym zeszytu był pan mgr Krzysztof Szybiak. Do przeczytania już złożonego zeszytu 
poprosiłem jeszcze pana mgra inż. Tadeusza Misiaka. Przy tej okazji chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim osobom za cenne uwagi oraz za przygotowanie w tej formie graficz-
nej i edytorskiej zeszytu dla miłośników przyrody.  

Pod koniec roku zostały przygotowane kolejne artykuły i materiały do nowego zeszytu 
oraz wysłane do recenzji. Mam nadzieję, że zeszyt Nauki Przyrodnicze ukaże się z okazji 
100-lecia wydania pierwszego tomu „Rocznika Przemyskiego” w 2012 roku.   
W ramach działalności popularyzatorskich Sekcja Nauk Przyrodniczych i Rolniczych 

prowadziła cykl odczytów i spotkań z serii Spotkania z przyrodą. Były to: 
w dniu 25 lutego 2011 roku – spotkanie z nauczycielem biologii, przyrodnikiem 

i entomologiem mgr. Adamem Górnickim, który wygłosił prelekcję o życiu, biologii 
i zachowaniu się motyli, pt. Motyle środkowej Afryki. Przy okazji pokazał w gablotach 
bogatą kolekcję motyli, które występują w środkowej Afryce.  

w dniu 4 listopada 2011 roku – odbyła się prelekcja mgr Anny Szopy pt. Azja bliska 
i daleka… Temat spotkania dotyczył podróży i wyprawy naukowej do Azji przez 
Mongolię, Chiny, Tybet aż do Indii. Trasa podróży była udokumentowana licznymi 
zdjęciami i opowieściami życia poszczególnych ludów – tubylców, architekturą oraz 
piękną przyrodą. 

w dniu 28 grudnia 2011 roku – odbyło się spotkanie z naszym członkiem TPN-u, 
dr inż. Anną Marią Wajdą. Wygłosiła prelekcję pt.: Piękno niedostrzegane – tradycyj-
ne ogrody wiejskie Podkarpacia. Przedstawiła historię ogrodów wiejskich na podsta-
wie kilku miejscowości leżących na terenie Pogórza Przemyskiego oraz porównała je 
z  ogrodami miejscowości, które znajdują się przy granicy na terenie Ukrainy. Przy 
okazji przedstawiła tradycje ludowe, religijne, kulturowe, medyczne roślin, które 
nadal odgrywają ważną rolę i funkcję na terenie wsi Podkarpacia. Prelekcja połączona 
była z promocją nowego zeszytu Nauki Przyrodnicze „Rocznika Przemyskiego” (tom 
47, z. 3, 2011), którą zaprezentował redaktor naukowy zeszytu mgr inż. Grzegorz Po-
znański. 

Członkowie naszej sekcji brali czynny udział w różnych spotkaniach, sesjach 
i konferencjach naukowych np.: 
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w dniach 15-16 września 2011 r. odbyło się w Przemyślu plenarne, wyjazdowe posie-
dzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody, działającej jako organ opiniodawczy i do-
radczy Ministra Środowiska. w spotkaniu brał czynny udział nasz członek sekcji mgr 
inż. Tadeusz Misiak. Wygłosił referat pt.: Historia starań o utworzenie Turnickiego 
Parku Narodowego. Spotkanie miało na celu ponowne zwrócenie uwagi na niepowta-
rzalne walory terenów przyrodniczo-krajobrazowych Pogórza Przemyskiego i na kon-
cepcję utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Następnego dnia odbyła się sesja te-
renowa z objazdem po najciekawszych miejscach projektowanego parku i jego najbliż-
szej okolicy (Kalwaria Pacławska, Dolina Niemiecka, Suchy Obycz (618 m n.p.m.), Ar-
łamów, Jamna, Trójca i Posada Rybotycka). Prowadzącymi tej części sesji byli pano-
wie: prof. Wiesław Dembek i prof. Jerzy Piórecki. 

w dniu 22 września 2011 r. w Szkole Podstawowej Nr 15 w Przemyślu w klasie II c zo-
stała przeprowadzona lekcja dendrologiczna z okazji Międzynarodowego Roku Lasów – 
2011. Spotkanie z uczniami przeprowadził mgr inż. Grzegorz Poznański. Na lekcji pre-
legent opowiadał o roli i znaczeniu lasów dla gospodarki narodowej, środowiska oraz 
dla człowieka, zwierząt i roślin. Przedstawił uczniom naukę o drzewach, ogólne wiado-
mości przyrodnicze i dendrologiczne. Uczniowie zapoznali się z systematyką drzew, 
budową anatomiczną drzewa, drewna, kory i liści. Przedstawił najważniejsze gatunki 
drzew iglastych i liściastych, które występują w Polsce na podstawie żywych okazów 
(gałązki, liście, drewno, kora, itp.) oraz z publikacji dendrologicznych. Następnie odby-
ła się wycieczka wokół szkoły oraz do ogródka dendrologicznego gdzie na "żywych" 
okazach przedstawił gatunki drzew iglastych i liściastych. Przy tej okazji prelegent po-
kazał jak się liczy wiek oraz mierzy wysokość drzew. Na końcu odbył się konkurs pla-
styczny pt.: „Las – moje drzewo”. Uczniowie przedstawili w sposób rysunkowy swoje 
przeżycia z lasem i podziw dla piękna przyrody. Na końcu było wręczanie dyplomów 
i nagród. Fundatorem nagród-upominków był Zespół Parków Krajobrazowych 
w Przemyślu. Podobne spotkanie dendrologiczne odbyło się w dniu 4 października 2011 
r. z młodzieżą z klasy V a Szkoły Podstawowej Nr 15. 

w dniu 14 października 2011 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Zespołu 
Parków Krajobrazowych w Przemyślu w Ośrodku Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie 
Bircza w Birczy. W spotkaniu tym uczestniczyli nasi członkowie sekcji: mgr inż. Tade-
usz Misiak i mgr inż. Grzegorz Poznański.   

 
W 2011 roku ukazały się interesujące publikacje z zakresu ochrony roślin, ekologii, nauk 

przyrodniczych, rolniczych, ogrodnictwa oraz z dziedzictwa kulturowego. Są to publikacje 
związane z przyrodą południowo-wschodniej Polski oraz z florą i fauną europejską np.: 
Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (The Polish Dendrology Society 

Yearbook), pod redakcją Jakuba Dolatowskiego. Wydany przez Polskie Towarzystwo 
Dendrologiczne we Wrocławiu,  tom LVII, s. 138. Warszawa 2009,   

Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (The Polish Dendrology Society 
Yearbook), pod redakcją Jakuba Dolatowskiego. Wydany przez Polskie Towarzystwo 
Dendrologiczne we Wrocławiu,  tom LVIII, s. 94. Warszawa 2010,   

Skarby podkarpackich lasów. Przewodnik po rezerwatach przyrody autorstwa Edwar-
da Marszałka. Książka wydana z inicjatywy leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krośnie przy udziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Le-
śnictwa i Drzewnictwa oraz Polskiego Towarzystwa Leśnego. Wydawnictwo 
RUTHENUS, Krosno 2011,  

Tajemniczy świat porostów Bieszczadzkiego Parku Narodowego autorstwa Roberta 
Kościelniaka. Publikacja była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu badawczego nr N 
N305 201235. Wydawcą publikacji jest Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 
2010, 

Medyckie Ogrody Pawlikowskich autorstwa Jerzego Pióreckiego, wydane przez Arbo-
retum i Zakład Fizjografii – Bolestraszyce Zamek. Zeszyt 13, Bolestraszyce 2010,  

Przyroda Kruhela Małego w Przemyślu autorów: Eugeniusza Dubiela, Adama Gór-
nickiego, Beaty Hołub, Marii Łanczont i Jerzego Pióreckiego wydany przez Arbore-
tum i Zakład Fizjografii – Bolestraszyce Zamek przy pomocy środków finansowych 
WFOŚiGW w Rzeszowie. Zeszyt 14, Bolestraszyce 2011,  

Ptaki Podkarpacia – kalendarz na 2012 rok, wydany przez Oddział Przemyski Ligi 
Ochrony Przyrody i przez Przyrodę Turystykę Ornitologię (PTO) w Przemyślu. Ka-
lendarz dofinansowany był ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie. W kalendarzu na 
poszczególnych stronach każdego miesiąca są informacje o gatunku ptaka – jego bio-
logii, wyglądzie, o głosie i jego występowaniu. To wszystko jest udokumentowane 
pięknymi zdjęciami ptaków. Tekst i zdjęcia przygotował Przemysław Kunysz,    

Obszary NATURA 2000 na Podkarpaciu, pod redakcją Doroty Rogały i Agnieszki 
Marceli wydany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy 
pomocy środków finansowych WFOŚiGW w Rzeszowie, Rzeszów 2011. Przy tej pu-
blikacji pracowało blisko osiemdziesiąt osób związanych z ochroną przyrody. Bogato 
ilustrowana, liczne mapki, tabele oraz tekst powoduje, że publikacja jest bardzo war-
tościowa i będzie pomocna w przedstawianiu walorów i piękna przyrody wojewódz-
twa podkarpackiego, 

Rośliny synantropijne serii Flora Polski, autorstwa Barbary Sudnik-Wójcikowskiej, 
wydane przez MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011,  

Ochrona i użytkowanie ogrodów dworskich w województwie podkarpackim autorstwa 
Narcyza Pióreckiego wydane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Podkarpacia „Pro Carpathia”  w Rzeszowie, Rzeszów 2011,  

Stare odmiany jabłoni w dawnej Galicji Wschodniej pod redakcją zeszytu Jakuba Do-
latowskiego i Andriya Prokopiva wydany przez Arboretum i Zakład Fizjografii – Bo-
lestraszyce Zamek. Zeszyt 15, Bolestraszyce 2011,  

Szlakiem cudów Podkarpacia. Przewodnik po miejscach niezwykłych i tajemniczych, 
pod redakcją Stanisława Sowy, wydany przez NOWINY Media Regionalne Sp. z o.o., 
Rzeszów 2011.  

Sekcja Nauk Przyrodniczych i Rolniczych prowadziła współpracę z instytucjami m.in.: 
z Zespołem Parków Krajobrazowych w Przemyślu, z Oddziałem Przemyskim Ligi Ochrony 
Przyrody w Przemyślu, z Przyrodą Turystyką Ornitologią (PTO) z siedzibą w Przemyślu, 
z Uniwersytetem Przyrodniczym (Wydział Ogrodniczy) w Lublinie, z Uniwersytetem Rolni-
czym (Wydział Ogrodniczy) w Krakowie, z Politechniką Krakowską w Krakowie, 
z Uniwersytetem Rzeszowskim w Rzeszowie, ze Szkolą Podstawową nr 15 w Przemyślu, 
z Polskim Towarzystwem Dendrologicznym, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w Rzeszowie w zakresie ochrony przyrody, historii 
założeń ogrodowych, ekologii i środowiska naturalnego.  
 

Opracował: 
mgr inż. Grzegorz Poznański 
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Jabłonie – publikacja AiZF w Bolestraszycach. 
 

 
 

Logo Międzynarodowego Dnia Lasów 2011. 
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Najnowsza publikacja autorstwa T. Misiaka. 
 

 
 

Natura 2000. 
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Po raz dziesiąty oblegano Twierdzę Przemyśl 
 

W dziewięćdziesiątą szóstą rocznicę zakończenia drugiego oblężenia i poddania 
Twierdzy Przemyśl wojskom rosyjskim w dniu 22 marca 2011 r. W sali audiowizualnej Mu-
zeum Narodowego Ziemi Przemyskiej zorganizowano finał X edycji Konkursu Historyczne-
go „Twierdza Przemyśl”. Tydzień wcześniej, 15 marca, w Szkole Podstawowej nr 15 
w Przemyślu ponad 60 uczniów szkół przemyskich i powiatu przemyskiego przystąpiło do 
i etapu konkursu. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań doty-
czących: budowy i historii Twierdzy Przemyśl, a także znajomości wydarzeń, jakie miały 
miejsce na poszczególnych frontach i wojny światowej. Ponadto uczestnicy mieli dokonać 
analizy zdjęć, które ukazywały Twierdzę i jej załogę w różnych okresach. Uczniowie musieli 
wykazać się szeroką i specjalistyczną wiedzą z zakresu historii wojskowości i historii i wojny 
światowej, której mógłby pozazdrościć niejeden „dorosły” fascynat dziejów Przemyśla 
i Europy XX w. Ostatecznie do finału zakwalifikowało się 5 uczniów ze szkół podstawowych 
oraz 5 uczniów z gimnazjum, którzy otrzymali największą ilość punktów.  
        Podczas wielkiego finału w gmachu Muzeum, który uświetnili swoim przybyciem za-
proszeni goście: Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Piotr Idzikowski, Pani Monika Paczkow-
ska – przedstawiciel Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Staro-
stwa Powiatowego w Przemyślu oraz Pani Halina Róg – przedstawiciel KM NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Przemyślu, młodzi znawcy historii przemy-
skiej twierdzy oraz „Wielkiej Wojny” musieli się zmierzyć z pytaniami przygotowanymi 
przez Jury konkursu. Warto przy okazji podkreślić, że w skład Jury wchodzą członkowie To-
warzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, tj. Jacek Błoński (przewodniczący) – Dział Historii 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, mgr Lucjan Fac – historyk wojsko-
wości, nauczyciel historii i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu oraz 
mgr inż. Grzegorz Poznański – długoletni skarbnik Towarzystwa, autor wielu poblikacji przy-
rodniczo-historycznych.  
      Wcześniej przybyłych gości, uczestników konkursu oraz młodzież i nauczycieli przywitał 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu Pan mgr Mirosław Bar oraz Zastępca Dy-
rektora do Spraw Naukowych Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Pani dr Marta Troja-
nowska. 
       Finaliści zdobywali punkty w 3 turach, odpowiadając na pytania opisowe. Wypowiedzi 
poszczególnych uczestników konkursu stały na wysokim poziomie, a każdemu wystąpieniu 
towarzyszył doping koleżanek i kolegów siedzących na widowni.  
       Po prawie dwugodzinnych zmaganiach, podczas których uczestnicy konkursu musieli 
odpowiedzieć na szereg pytań i po emocjonującej dogrywce, wyłoniono tegorocznych zwy-
cięzców. Pośród finalistów ze szkół podstawowych największą wiedzą wykazał się Mateusz 
Kubicki ze Szkoły Podstawowej w Korzeńcu, który zajął i miejsce. II miejsce zdobyła Kinga 
Grabas ze Szkoły Podstawowej w Stubnie, zaś III miejsce zajęła Natalia Mac ze Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Przemyślu. Zwycięzcami w kategorii szkół gimnazjalnych zostali: i miejsce 
– Marcin Kohut z Gimnazjum nr 4 w Przemyślu, II miejsce – Paweł Sas z Gimnazjum w Żu-
rawicy oraz III miejsce – Marcin Wac z Gimnazjum nr 2 w Przemyślu. Ponadto Jury 
przyznało wyróżnienia: Alicja Materlak – Szkoła Podstawowa nr 5 w Przemyślu, Jarosław 
Mazur – Szkoła Podstawowa w Grochowcach, Karolina Gdowska – uczennica Gimnazjum 
w Stubnie, a także Miłosz Warcholak z Gimnazjum w Grochowcach.  
        Organizatorem konkursu, którego głównym celem jest propagowanie i pogłębianie 
wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat Twierdzy Przemyśl oraz wzbudzanie zaintereso-
wania tematem Moja mała ojczyzna wczoraj, dziś i jutro jest Szkoła Podstawowa nr 15 
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w Przemyślu oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Honorowym patronat nad konkur-
sem objęli: Pan Rober Choma – Prezydent Miasta Przemyśla, Pan Jan Pączek – Starosta Po-
wiatu Przemyskiego, Pan prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – Prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Przemyślu, Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl oraz Le Memorial de 
Verdun: Musee de la bataille de Verdun, a także Associazione Culturale onlus di Storia Mili-
tare Forte Col Roncone – Rive d’Arcano (Udine). 
        Zwycięzcom nagrody rzeczowe – ufundowane przez Urząd Miasta Przemyśla, Starostwo 
Powiatowe w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Firmę „SKALA”, Ga-
binet okulistyczno-optyczny p. Jerzego Tarkowskiego, Księgarnie „Bosz” i „Libera” – wrę-
czył Naczelnik Wydziału Edukacji p. Piotr Idzikowski oraz p. Monika Paczkowska, przed-
stawiciel Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Gratulacje oraz dyplomy za przygotowanie 
uczniów do „zmagań historycznych” otrzymali także nauczyciele. Koordynatorem konkursu 
był nauczyciel historii Szkoły Podstawowej nr 15, p. Marcin Duma. Po wręczeniu nagród 
i dyplomów członkowie Jury: Jacek Błoński oraz Lucjan Fac omówili poszczególne pytania 
oraz podsumowali tegoroczną edycję konkursu, podkreślając wysoki poziom wiedzy uczest-
ników. Końcową mowę wygłosił Naczelnik Wydziału Edukacji, p. Piotr Idzikowski, który 
podziękował za tak duże zainteresowanie uczniów i nauczycieli w „międzyszkolny pojedy-
nek”, wzbogacający wiedzę o Przemyślu i regionie, mając tym samym nadzieję na kontynu-
ację tak wartościowego przedsięwzięcia, jakim jest konkurs historyczny „Twierdza Prze-
myśl”. Na zakończenie kolejnego „szturmu na Twierdzę Przemyśl”, tym razem intelektualne-
go, wszyscy finaliści, członkowie Jury oraz zaproszeni goście pozowali do pamiątkowej „se-
sji fotograficznej”. 
 

Opracowali: 
Jacek Błoński, mgr Marcin Duma 

 

 
 
Stoją od lewej: Marcin Duma – nauczyciel, historyk, koordynator konkursu, Mirosław Bar 
– dyrektor SP nr 15, Monika Paczkowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego 
w Przemyślu, Jacek Błoński (przewodniczący Jury) – pracownik Działu Historii Muzeum 
Narodowego w Przemyślu Piotr Idzikowski Naczelnik Wydziału Edukacji, Lucjan Fac – 
nauczyciel, historyk wojskowości, członek Jury, Grzegorz Poznański – przedstawiciel TPN, 
przyrodnik, historyk, członek Jury, oraz zwycięscy konkursu – w kategorii szkoła podsta-
wowa (na pierwszym planie). 
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Finaliści X edycji konkursu „Twierdza Przemyśl” w trakcie zamagań. 
 

 
 

Jury w trakcie narady. 
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Zwycięscy konkursu – w kategorii  gimnazjum. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie z organizacji konferencji Kobieta na pograni-
czu kulturowym – między obyczajem, religią, narodowością 

a kulturą ziem polskich na tle porównawczym,  
Przemyśl, 25–27 V 2011 r. 

 
Pomysł konferencji narodził się jeszcze w 2010 r. Jego inicjatorzy dr Tomasz Pudłoc-

ki i dr Izabela Wodzińska, po uzyskaniu przychylności przewodniczącej Komisji Historii Ko-
biet PAN prof. dr hab. Jadwigi Hoff i sekretarza Komisji dr Katarzyny Sierakowskiej, rozpo-
częli starania o realizację idei. Ostatecznie, przy olbrzymim wsparciu dr  K. Sierakowskiej 
z Warszawy, dr Ireny Kozimali z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej oraz 
członków Zarządu TPN w Przemyślu doszło do realizacji pomysłu, pod ogólnie przyjętym 
tytułem Kobieta na pograniczu kulturowym – między obyczajem, religią, narodowością 
a kulturą ziem polskich na tle porównawczym. Konferencja wpisywała się w cykl sesji wyjaz-
dowych Komisji Historii Kobiet Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i była rezultatem 
współpracy: TPN, PWSW oraz PAN. Podobne konferencje odbyły się w ostatnich latach 
w Rzeszowie, Mądralinie, Kielcach, Szczecinie, Zielonej Górze. Dzięki wzorowej współpracy 
między instytucjami udało się przekonać środowisko skupione wokół Komisji Historii Ko-
biet, że Przemyśl jest w stanie poradzić sobie organizacyjnie z przedsięwzięciem. Tak też 
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stało i w te sposób udało się zorganizować jedną z największych i najważniejszych historycz-
nych sesji naukowych w Przemyślu w ostatnich latach. Odbyła się ona w dn. 25–27 maja 
2011 r. w auli PWSW. 

W dn. 25 maja dr Pudłocki oprowadził zebranych po mieście i jego głównych zabyt-
kach, a o 19:30 odbyła się uroczysta kolacja dla gości i organizatorów w restauracji Domini-
kańskiej. Wszystkich przybyłych witał JM rektor PWSW prof. dr hab. Jan Draus – w imieniu 
władz uczelni oraz dr Ireni Kozimali (organizator konferencji ze strony PWSW), wiceprze-
wodniczący Komisji Historii Kobiet PAN prof. dr hab. Andrzej Szwarc oraz w imieniu władz 
TPN – wiceprezes Zarządu, mgr Lucjan Fac. Na końcu dr Tomasz Pudłocki, podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji przedsięwzięcia. W kolacji, poza prelegen-
tami, uczestniczyli, z ramienia KHK: prof. dr hab. Małgorzata Karpińska, dr Agnieszka Ja-
niak-Jasińska i dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz, a z ramienia TPN: wiceprezesi, Lucjan Fac 
i Waldemar Wiglusz z małżonkami, kierownik Biblioteki TPN mgr Maciej Waltoś 
z małżonką oraz sekretarz Zarządu z mamą.  

Konferencja rozpoczęła się dzień później, o godz. 9 od powitania uczestników przez 
JM rektora PWSW prof. dra hab. Jana Drausa. Następnie przemawiali przewodnicząca Komi-
sji Historii Kobiet PAN prof. dr hab. Jadwiga Hoff i dr Tomasz Pudłocki – w imieniu organi-
zatorów. Panel  Rola kobiet na pograniczu geograficznym prowadziła prof. dr hab. Zofia Chy-
ra-Rolicz. Zaprezentowali się w jego ramach: dr Dobrochna Kałwa (Uniwersytet Jagielloń-
ski), Migracja – doświadczenie graniczne, dr Iwona Kulesza-Woroniecka (Uniwersytet 
w Białymstoku), Na styku kultur. Kobiety w osiemnastowiecznym Białymstoku, dr hab. Mał-
gorzata Dajnowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Kobiety w polskim życiu publicznym na 
obszarze pogranicza północno-wschodniego w pierwszej połowie XX wieku, prof. dr hab. 
Barbara Kubis (Uniwersytet Opolski), Funkcjonowanie żydowskich kobiet w polskim społe-
czeństwie okresu międzywojennego i ich rola w procesach asymilacyjnych, prof. dr hab. Anna 
Landau-Czajka (Polska Akademia Nauk), Kobiety na pograniczu polsko-żydowskim (żydow-
ska prasa polskojęzyczna). W ramach panelu Pogranicze obyczajowe (prowadzenie prof. 
Chyra-Rlicz i po przerwie prof. dr hab. Małgorzata Karpińska) zaprezentowali się: dr hab. 
Dariusz Dąbrowski (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Córki, żony, 
kochanki i matki. Kobiety w ruskiej średniowiecznej rodzinie książęcej, mgr Anna Miodu-
szewska (Uniwersytet w Białymstoku), Małżeństwo jako etap w życiu kobiety na Podlasiu w 
i połowie XIX wieku, dr Dariusz K. Chojecki (Uniwersytet Szczeciński), Rzecz o pewnej ano-
malii prokreacyjnej katoliczek-Polek (?) w ewangelicko-niemieckiej krainie Pomorza Za-
chodniego w dobie i wojny światowej. Kilka uwag demografa,  dr Barbara Klich-Kluczewska 
(Uniwersytet Jagielloński), „Kobieta z przeszłością”. Doświadczenie rozwodu w relacjach 
kobiet i dyskursie publicznym w powojennej Polsce, mgr Marta Kargól (Uniwersytet Jagiel-
loński), Ubiór kobiecy na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku jako sposób komuniko-
wania odrębności oraz manifestowania przynależności, postaw i poglądów, dr hab. Marta 
Sikorska-Kowalska (Uniwersytet Łódzki), Ku socjalizmowi. Przełamywanie barier kulturo-
wych na przykładzie biografii żydowskich socjalistek, mgr Iwona Dadej (Freie Univesität 
w Berlinie), Między tradycją a nowowczesnością. Polskie, niemieckie i rosyjskie studentki na 
„pograniczu obyczajowym” w Zurychu 1870–1919, dr Aneta Bołdyrew (Uniwersytet Łódz-
ki), „Ludzkość coraz ściślej przez wpływ ekonomiczny i moralny związana jest ze sobą”. Pró-
ba popularyzacji zachodnioeuropejskich wzorców kulturowych w piśmiennictwie naukowym 
i publicystyce Zofii Daszyńskiej-Golińskiej. Ostatni panel tego dnia Wokół problematyki wy-
znaniowej (prowadzony przez prof. Karpińską) tworzyli: mgr Maja Gąssowska-Heynemann, 
Klasztory żeńskie w Rewalu, prof. dr hab. Agata Mirek (Katolicki Uniwersytet Lubelski), 
Ekumeniczne dzieło s. Stanisławy Andronowskiej, mgr Łukasz Jasina (Instytut Sztuki PAN), 
Lidia Ciołkoszowa – życie pomiędzy. 
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W drugim dniu konferencji panel Kobiety w relacjach narodowościowych prowadził 
prof. dr hab. Andrzej Szwarc. W jego ramach zaprezentowali się: dr Monika Piotrowska-
Marchewa (Uniwersytet Wrocławski), Granice zawodowego „poświęcenia” a realia pracy 
nauczycielek w Polsce międzywojennej, prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz (Uniwersytet Przy-
rodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kobiety animatorkami tradycji i wielokulturowości 
Ściany Wschodniej, mgr Joanna Kordzikowska (Uniwersytet Rzeszowski), Sytuacja zawodo-
wa mieszkanek Rzeszowa pod koniec XIX wieku, dr Izabela Wodzińska (TPN), „Czy gimnazy-
um realne jest dla kobiet konieczne?”. Przyczynek do historii Prywatnego Gimnazjum Żeń-
skiego w Rzeszowie w latach 1910–1914, dr Joanna Dufrat (Uniwersytet Wrocławski), Dzia-
łalność sanacyjnych organizacji kobiecych na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej 
(ze szczególnym uwzględnieniem Wołynia i Małopolski Wschodniej): założenia programowe, 
realizacja, specyfika, dr Irena Kozimala (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska 
w Przemyślu), Przeciwko stereotypom – sylwetka instruktorki harcerskiej na Kresach, dr To-
masz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński, TPN), „Naród potrzebuje Twojego czynu!”. Kobie-
ty z prawicy polskiej miast prowincjonalnych południowo-wschodnich ziem II Rzeczypospoli-
tej w dyskursie publicznym1.  

Materiały z sesji naukowej (pod innym, zmienionym tytułem, ze względu na fakt, że 
część autorów nie nadesłała tekstów do druku) pod redakcją dra T. Pudłockiego i dr K. Siera-
kowskiej zostały złożone do druku w 2012 r. w wydawnictwie „Neriton”. Sam zaś pomysł 
został szeroko zauważony przez miejscowe media; zwłaszcza „Nasz Przemyśl” i „Życie Pod-
karpackie” poświęciły mu więcej miejsca, przyczyniając się do popularyzacji całej idei.  
  

Opracował:  
dr Tomasz Pudłocki 

                                                
1 W konferencji w ostatniej chwili, z różnych powodów, nie wzięli udziału: prof. dr hab. Teresa Kulak (Uniwer-
sytet Wrocławski), dr Ewelina Kostrzewska (Uniwersytet Łódzki), dr Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uni-
wersytet Lubelski), mgr Tomasz Dariusz Mames (Uniwersytet Łódzki), mgr Angelique Leszczawski-Schwerk 
(Uniwersytet Wiedeński).  
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Plakat konferencji przygotowany przez p. Janusza Maika. 

 
 

 
Rektor PWSW prof. dr hab. Jan Draus dokonuje otwarcia konferencji. 

Obok prof. dr hab. Jadwiga Hoff i prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz.  
Fot. T. Bielański. 
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27 V 2011 r., aula PWSW, przemawia dr Joanna Dufrat  
z Uniwersytetu Warszawskiego. Obok dr hab. Andrzej Szwarc.  

Fot. T. Bielański. 
 

 
 

26 V 2011 r., aula PWSW, prelegenci i uczestnicy konferencji. i rząd od lewej stoją: dr B. 
Klich-Kluczewska, dr A. Janiak-Jasińska, dr Iwona Kulesza-Woroniecka, dr hab. M. Dajno-
wicz, mgr A. Mioduszewska, mgr M. Kargól, dr K. Sierakowska, prof. dr hab. Z. Chyra-
Rolicz, prof. dr hab. J. Hoff, dr hab. B. Kubis, dr hab. D. Dąbrowski, mgr M. Gąssowska-
Heynemann, dr I. Kozimala, mgr inż. W. Wiglusz, dr hab. M. Sikorska-Kowalska, dr hab. 
A. Mirek. II rząd od lewej stoją: dr hab. A. Szwarc, dr D. Chojecki, dr hab. M. Karpińska, 
prof. dr hab. A. Landau-Czajka, dr K. Stańczak-Wiślicz, mgr I. Dadej, dr D. Kałwa, mgr 
Ł. Jasina, dr M. Piotrowska-Marchewa, dr T. Pudłocki, dr I. Wodzińska, mgr J. Kordzikow-
ska, dr J. Dufrat, dr A. Bołdyrew. Fot. T. Bielański. 
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Wystawa Grażyny Kasse-Gawrońskiej w TPN 

 
Przed II wojną światową Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu zajmowało po-

kaźne miejsce na mapie artystycznej miasta, organizując szereg wystaw prac miejscowych 
artystów. To właśnie w ramach TPN, 18 IV 1920 r. swój debiut miał późniejszy prezes Towa-
rzystwa – Marian Stroński. Stąd pomysł Bożeny Skibińskiej-Fortuny na lokalizację pierwszej 
przemyskiej wystawy wnuczki Strońskiego – Grażyny Kasse-Gawrońskiej, właśnie w salach 
towarzystwa był oczywisty. Jak mogli ocenić to zgromadzeni na wernisażu 27 maja liczni 
zaproszeni goście, a przez cały czerwiec wszyscy chętni – stuletnie towarzystwo i młoda ar-
tystka świetnie „wpasowali się” w siebie.  
 Jak napisała o artystce kuratorka wystawy, B. Skibińska-Fortuna: […]„coraz bardziej 
rozwija [ona] swój warsztat i zaczęła właśnie tworzyć kolejny cykl – przy czym artystka po-
zostaje wierna swojej ulubionej tematyce, cyzelując kompozycje figuralne pełne łagodnego 
smutku, nostalgii, czasem nasączone delikatnym erotyzmem. Właśnie ta rzadka umiejętność 
obrazowania uczuć i emocji jest najistotniejszym punktem łączącym zupełnie odmienne ma-
larskie światy dziadka i wnuczki”. Paraleli było więcej – na wystawie zaprezentowano repro-
dukcję jednego z portretów pędzla Mariana Strońskiego, portret Józefy Huk-Strońskiej 
(1910–1939) pierwszej, żony artysty, a babki Kasse-Gawrońskiej. Wybór bynajmniej nie był 
przypadkowy – to obraz ze wszech miar szczególny, ocalony przed zniszczeniem i nigdy nie 
prezentowany w Przemyślu. W siedzibie TPN licznie zgromadzonych gości w imieniu Zarzą-
du powitali dr T. Pudłocki – sekretarz, oraz kurator wystawy B. Skibińska-Fortuna. Następnie 
artystka krótko zabrała głos.  
 Dzień później po wernisażu, pytania dotyczące związków artysty z miejscem pocho-
dzenia, o wzajemne wpływy twórcy i środowiska na siebie, czy też próby zerwania i szukania 
własnych form ekspresji były stawiane już nie tylko w kontekście Grażyny Kasse-
Gawrońskiej. Podczas sesji naukowej Powrót do korzeni – sztuka jako spiritus movens prele-
genci próbowali stawiać pytania o dziedzictwo twórcze Przemyśla i jego aktualność. Zapre-
zentowali się: mgr Józefa Kostek (Środowisko artystyczne przedwojennego Przemyśla), dr 
Tomasz Pudłocki, (Środowisko twórcze Przemyśla w XIX i XX w. jako przedmiot badań histo-
rycznych), mgr Maciej Ehrlich, (Przemyśl jako punkt odniesienia), Adam Szczupak (Kocyło-
wscy: Biskup Jozafat i ks. Hieronim – jedno nazwisko, jedna wiara – dwie narodowości, dwa 
obrządki), mgr Bożena Skibińska-Fortuna (Siła genów czy wzajemna stymulacja – 
o fenomenie rodzin artystycznych, dr Bartłomiej Gutowski (Genius loci rodziny). Jak trafnie 
napisała B. Skibińska-Fortuna: „Wystawa Grażyny Kasse-Gawrońskiej w TPN jest kolejnym, 
ważnym krokiem, aby po okresie politycznych transformacji i zawirowań powrócić do źródeł 
i raz jeszcze ukazać ponadprowincjonalny, prawdziwie europejski wymiar idei Kazimierza 
Osińskiego i jego przyjaciół”. Bowiem intelekt i sztuka wzajemnie stymulują się – 
a wrażliwości odbioru otaczającego nas świata i jego różnorodności można uczyć się niemal 
wszędzie. Nie wszędzie jednak znajdą się ci, którzy ukażą nam powiązania i nauczą myślenia 
oraz szukania własnych dróg. Tak zaś skrótowo można określić środowisko Przemyśla cza-
sów Mariana Strońskiego. Patrząc na malarstwo Grażyny Kasse-Gawrońskiej jestem przeko-
nany, że ona znalazła swoją formę, bez względu na to, czy rodzina i Przemyśl mają w tym 
większy czy mniejszy udział. Nie to jest bowiem najważniejsze – jej ostatnie wystawy poka-
zują wyraźnie, że do „swojej wizji świata” przekonuje coraz większą liczbę odbiorców. Do 
nich przemawiają tylko jej prace i chyba właśnie tak powinno być.  

Dzięki inicjatywie B. Skibińskiej-Fortuny, współpracy artystki i szeregu osób (na wy-
różnienie zasługują przede wszystkim mgr Maciej Waltoś, mgr Wiesław Skibiński, mgr Ma-
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riola Wodnicka) TPN, pomimo skromnych warunków wystawowych, na nowo stał się miej-
scem, gdzie również i twórcy sztuki mogą spotykać się. Po wystawie jeden z obrazów, ze 
specjalną dedykacją, został przez G. Kasse-Gawrońską przekazany do zbiorów TPN. Z kolei 
w dn. 18 sierpnia 2011 r. artystka przekazała na ręce prezesa TPN część paryskich pamiątek 
po znanym przemyskim adwokacie i działaczu emigracyjnym Feliksie Mantlu.  

Jak doszło do tego, że materiały po autorze Wachlarza wspomnień weszły 
w posiadanie G. Kasse-Gawrońskiej? Otóż w 1985 r. doszło do spotkania rodziców artystki, 
Małgorzaty i Tadeusza Gawrońskich z państwem Dorotą i Feliksem Mantlami. Połączyła ich 
wspólna pasja do Przemyśla i… wspomnienia związane z Marianem Strońskim – ojcem pani 
Małgorzaty, z którym Mantel przyjaźnił się przed wojną. Przyjaźń przetrwała aż do śmierci 
państwa Mantlów. Ze względu na to, że Grażynie Kasse-Gawrońska była dla starszych pań-
stwa jak wnuczka, to jej zapisali część swoich zbiorów. 

Do TPN trafiły głównie materiały Doroty Mantel z czasów II wojny światowej, 
a zwłaszcza z okresu jej służby w oddziałach polskich w Egipcie, a po wojnie w Kole Kobiet 
Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, a także listy od różnych osób i organizacji oraz fotografie 
państwa Mantlów z czasów powojennych. Po uporządkowaniu zbiory te będą dostępne dla 
czytelników w Bibliotece Naukowej TPN. 

Opracował: 
dr Tomasz Pudłocki 

 

 
 

Prelegenci konferencji. Od lewej stoją: dr T. Pudłocki, mgr J. Kostek, 
 mgr M. Ehrlich, mgr B. Skibińska-Fortuna, dr B. Gutowski, A. Szczupak. 
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Grażyna Kasse-Gawrońska nad materiałami 
 Feliksa Mantla w swoim mieszkaniu. 

 
 

Sprawozdanie z działalności Społecznego Komitetu Obywatelskie-
go Uczczenia Pamięci dra Hermana Liebermana  

działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 
przyjęte na zebraniu Komitetu w dniu 29.08.2011 r. 

 
Podstawą formalno-prawną działalności Komitetu był wniosek przyjęty jednomyślnie 

przez Walne Zgromadzenie TPN w dniu 28 czerwca 2008 r. w sprawie uczczenia tablicą pa-
miątkową wybitnego przemyślanina dra Hermana Liebermana, zgłoszony przez mgra Stani-
sława Sobczuka. Walne Zgromadzenie podzieliło pogląd wnioskodawcy, że w związku ze 
zbliżającą się 90. rocznicą odzyskania przez nasz naród niepodległości, należy przywrócić 
świadomości społecznej pamięć o tej postaci niezwykle zasłużonej dla kraju i Przemyśla oraz 
nieprzeciętnie zaangażowanej w sprawę odbudowania państwowości i przynależności Prze-
myśla do wolnej i suwerennej Polski. 

Po konsultacjach wnioskodawcy z ówczesnym prezesem TPN prof. Zdzisławem Bu-
dzyńskim ustalono, że inicjatywa upamiętnienia dra Hermana Liebermana będzie realizowana 
społecznym wysiłkiem grupy zainteresowanych członków i sympatyków Towarzystwa. Do 
zadań tego zespołu będzie należało także pozyskanie odpowiednich sponsorów, którzy sfi-
nansują to przedsięwzięcie. Zebrane środki finansowe będą stanowiły wyodrębnioną część 
budżetu TPN podlegającą rygorom gospodarki finansowej towarzystw. Dokumentacja zwią-
zana z działalnością zespołu będzie przechowywana w Biurze TPN. 



 
 

 

 
BIULETYN INFORMACYJNY nr 16 

TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ NAUK  w  PRZEMYŚLU 
 

 
 

 

 

 
    61 

 

W wyniku wielu rozmów, konsultacji i dyskusji w 2009 roku powstała grupa inicja-
tywna w składzie: Zenon Andrzejewski, Jacek Błoński, Zdzisław Konieczny, Bronisław Maj-
gier, Tomasz Pudłocki i Stanisław Sobczuk, której zadaniem była realizacja wniosku TPN 
w sprawie upamiętnienia dra Hermana Liebermana. Podczas nieformalnych spotkań grupy 
sugerowano, że stosownym momentem upamiętnienia byłaby 140. rocznica urodzin, tj. dzień 
3 stycznia 2010 r. lub 70. rocznica śmierci – 21 października 2011 r. Równocześnie trwały 
żmudne poszukiwania budynków, w których mieszkała rodzina Liebermanow lub mieściła się 
jego kancelaria adwokacka oraz miejsc jego działalności publicznej.  

Ważnym ogniwem w rozważaniach o upamiętnieniu było zebranie Sekcji Humani-
stycznej TPN w dniu 22 stycznia 2010 r., której przewodniczącym był wówczas dr Tomasz 
Pudłocki. Dr Jolanta Czartoryska omówiła działalność parlamentarną posła Hermana Lieber-
mana w sejmach II RP w latach 1919–1933, co było tematem jej pracy doktorskiej. Podkreśli-
ła pełną zgodność sejmowej dokumentacji archiwalnej i relacji o działalności poselskiej 
przedstawionej w jego Pamiętnikach, napisanych pod koniec lat trzydziestych XX wieku, 
a wydanych przez Wydawnictwo Sejmowe w roku 1996. Można zatem traktować Pamiętniki 
H. Liebermana jako wiarygodne świadectwo czasów, w których żył i działał. Mgr Stanisław 
Sobczuk omówił efekty poszukiwań miejsca zamieszkania i pracy zawodowej Hermana Lie-
bermana w Przemyślu. Sprawa była skomplikowana i czasochłonna, gdyż w Pamiętnikach 
poświęconych działalności publicznej  autor całkowicie pominął sprawy osobiste i rodzinne. 
Podobnie rzecz wygląda w dostępnych opracowaniach historycznych. W wyniku zaprezento-
wanych materiałów i dyskusji powstał pomysł wzbogacenia formy upamiętnienia o sesję na-
ukową poświęconą życiu i działalności dra Hermana Liebermana. 

26 czerwca 2010 r. ukonstytuował się Społeczny Komitet Obywatelski Uczczenia Pa-
mięci dra Hermana Liebermana. Dr Tomasz Pudłocki został jednomyślnie wybrany jego prze-
wodniczącym. o fakcie powstania Komitetu poinformowano Walne Zgromadzenie TPN, 
które obradowało w tym samym dniu. Komitet miał charakter otwarty i w najbardziej aktyw-
nym okresie działał w następującym składzie: przewodniczący – dr Tomasz Pudłocki, człon-
kowie – Zenon Andrzejewski, Jacek Błoński, dr Jolanta Czartoryska, dr Zdzisław Konieczny, 
dr Bronisław Majgier, mgr Katarzyna Południak i mgr Stanisław Sobczuk, który de facto był 
jego sekretarzem. Istotną rolę w działalności Komitetu odgrywali: kierownik Biblioteki Na-
ukowej TPN mgr Maciej Waltoś, gromadząc i czuwając nad formalno-prawną poprawnością  
dokumentacji, oraz księgowa Towarzystwa mgr Bożena Kamińska, służąc radą w sprawach 
finansowo-księgowych i zatwierdzając dokumenty finansowe pod względem formalnym.  

Posiedzenia Komitetu odbywały się przeciętnie co dwa tygodnie. Decyzje 
o wszystkich sprawach o istotnym znaczeniu podejmowano kolegialnie na zasadzie konsensu-
su, a tylko nieliczne kwestie wymagały głosowania. Stosownie do zgłaszanych na posiedze-
niach wniosków i realnych możliwości Komitet znacznie rozszerzył zakres i formę upamięt-
nień. Zrealizowano następujące zadania: 

1. Na budynku Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu obok tablicy firmowej 
wmurowano tablicę granitową o następującej treści:  

DAWNY DOM ROBOTNICZY, WYBUDOWANY W LATACH 1911-1912, 
Z   INICJATYWY PRZEMYSKIEGO ADWOKATA DRA HERMANA LIEBERMANA 
(1870-1941), PRZYWÓDCY SOCJALDEMOKRACJI, POSŁA DO PARLAMENTU 
W  WIEDNIU I DO SEJMU RP W LATACH 1907-1933, WICEPREZESA POLSKIEJ 
RADY NARODOWEJ W PARYŻU, MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W RZĄDZIE 
GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W LONDYNIE, GORĄCEGO 
PATRIOTY, NIESTRUDZONEGO ORĘDOWNIKA DEMOKRATYCZNYCH 
WARTOŚCI. PRZEMYŚL 2011. 
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Tablicę zaprojektował p. Mieczysław Get, późniejszy jej wykonawca, po szczegółowych kon-
sultacjach z Komitetem. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdyż 
uczelnia mieści się w obiekcie zabytkowym. 
   2. Uroczystości związane z odsłonięciem tablicy pierwotnie planowano na dzień 21 paź-
dziernika 2011 r. (70. rocznica śmierci dra Hermana Liebermana), ale ze względu na jesienne 
wybory parlamentarne, termin ten przesunięto na 3 czerwca. Podniosłą imprezą kierował 
przewodniczący Komitetu dr Tomasz Pudłocki, tablicę odsłonili poseł na Sejm RP mgr Ma-
rek Rząsa i w imieniu Komitetu dr Jolanta Czartoryska. Przewodniczący oficjalnie przekazał 
tablicę rektorowi WSPiA prof. Jerzemu Posłusznemu, który w krótkim przemówieniu wysoko 
ocenił naszą inicjatywę i zapowiedział stałą opiekę nad grobem Hermana Liebermana, 
znajdującym się na Cmentarzu Highate w Londynie, dokąd  każdego roku szkoła wysyła 
grupy studentów w celach naukowo-dydaktycznych. 
     Po odsłonięciu i przekazaniu tablicy, odczytano okolicznościowe listy: od Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego, który objął przemyskie uroczystości honorowym patronatem, od 
Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz i Marszałka Województwa Mirosława Ka-
rapyty. 
     W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla list odczytał wiceprezydent Grzegorz Hayder. 
z przemówieniami do zebranych zwrócili się także poseł na Sejm RP Marek Rząsa, przewod-
niczący Rady Okręgowej Radców Prawnych Marek Skierczyński, prezes TPN i prorektor 
Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej prof. Zdzisław Budzyński, a Stanisław Sobczuk 
omówił istotne okoliczności realizowanego upamiętnienia i z upoważnienia Komitetu imien-
nie podziękował tym osobom, bez zaangażowania których byłoby ono niemożliwe.  
    W uroczystościach uczestniczyło kilkadziesiąt osób, a wśród nich grupy licealistów 
i studentów zaproszonych przez dra Bronisława Majgiera. 
     3. Bezpośrednio po uroczystym odsłonięciu tablicy, w pomieszczeniach Wyższej Szkoły 
Prawa i Administracji odbył się panel dyskusyjny, poświęcony działalności politycznej Her-
mana Liebermana z uwzględnieniem jej historycznego tła, z udziałem prof. Andrzeja Chwal-
by z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Wacława Wierzbień-
ca. Rangę panelu niewątpliwie wzmocniłaby zaplanowana i przyobiecana obecność wybit-
nych znawców problematyki działalności Hermana Liebermana i czasów, w których on żył 
i działał: prof. Andrzeja Garlickiego z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Michała Śliwy, 
rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Profesorowie w ostatniej chwili odwołali 
swój udział w panelu (prof. A. Garlicki – choroba, prof. M. Śliwa – ważne spotkanie w Mini-
sterstwie Nauki). Dyskusję prowadził pracownik naukowy WSPiA, członek Komitetu dr Bro-
nisław Majgier przy współudziale dr Jolanty Czartoryskiej. 
     4. Po przerwie, podczas której można było skorzystać z bufetu obsługiwanego przez mło-
dzież kształconą w klasach o kierunkach gastronomicznych Zespołu Szkół Usługowo-
Hotelarskich i Gastronomicznych, rozpoczęła się konferencja naukowa Herman Lieberman –
życie i dzieło, której obrady prowadził dr Tomasz Pudłocki. Wygłoszono następujące referaty: 
dr Zdzisław Konieczny – Środowisko przemyskie w czasach Hermana Liebermana, 
dr Bronisław Majgier – Herman Lieberman i jego Dom Robotniczy jako centrum politycznej 
i kulturalnej aktywności Przemyśla do i Wojny Światowej, 
dr Jolanta Czartoryska – Działalność parlamentarna Hermana Liebermana, 
mgr Anna Kwiatek – Socjaliści polscy a religia na przełomie XIX i XX wieku. Przypadek 
Hermana Liebermana. 
     5. Po zakończeniu konferencji w pobliskiej „Restauracji Wiedeńskiej” zorganizowano 
obiad dla przyjezdnych gości i tych członków Komitetu, którzy aktywnie uczestniczyli 
w imprezach Liebermanowskich (łącznie 12 osób). 
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     6. Komitet zlecił przebudowę i odnowienie symbolicznego nagrobka rodziny Lieberma-
nów: Hermana, jego córki Marii Kamili (1896–1940), syna Alberta (1899–1905), zlokalizo-
wanego na rzeczywistym miejscu pochowku jego pierwszej żony Gustawy (1871–1940), na 
Cmentarzu Żydowskim w Przemyślu. Nagrobek został wybudowany po wojnie z inicjatywy 
przemyskich socjalistów z PPS. Obecny zarządca cmentarza mgr Joachim Glettner, z wy-
kształcenia inżynier budownictwa, wskazał nam sprawdzonego solidnego wykonawcę i bezin-
teresownie sprawował nadzór nad postępem prac renowacyjnych. Otoczenie nagrobka zostało 
uporządkowane, usunięto dziko rosnące krzewy. W przededniu uroczystości, 2 czerwca 
członkowie Komitetu Zenon Andrzejewski i Stanisław Sobczuk złożyli na odnowionym na-
grobku wieniec z szarfą w barwach narodowych. Bardzo złe warunki atmosferyczne, obfite 
opady w godzinach popołudniowych uniemożliwiły realizację zaplanowanego spotkania na 
cmentarzu, przy cokole z tablicą poświęconą Liebermanowi. 
     7. W budynku przy ul. Fraciszkańskiej 5, od 1899 r. mieściła się kancelaria adwokacka 
mecenasa  Hermana Liebermana. Na ścianie tego budynku, od strony ul Serbańskiej w 1947 r. 
umieszczono tablicę informującą, że ul. Serbańska, na podstawie uchwały Miejskiej Rady 
Narodowej w Przemyślu została przemianowana na ul. Dr Hermana Liebermana. Mimo tego, 
w  obiegu  publicznym  cały  czas  obowiązywała  stara  nazwa – ul. Serbańska  choć uchwała 
nie była nigdy uchylona i formalnie obowiązuje do dnia dzisiejszego. Na naszą prośbę obecny 
zarządca budynku, prezes Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Nieruchomości p. Marian 
Oziembłowski polecił tę zabytkową tablicę odczyścić i znacznie poprawić stan techniczno-
estetyczny jej otoczenia. 
     Środki finansowe na realizację tych zadań pochodziły z darowizn dwóch osób prywatnych 
i samorządu adwokackiego. Na konto TPN z przeznaczeniem na upamiętnienie Hermana Lie-
bermana wpłynęły następujące kwoty: notariusz dr Jolanta Czartoryska – 3000 zł, rodzina 
przedsiębiorców Jan i Grażyna Jurkiewiczowie – 2000 zł, Okręgowa Rada Adwokacka (z 
rekomendacji przemyskiego członka Rady mecenasa Janusza Czarnieckiego) – 1500 zł, Ra-
zem wpływy: 6500 zł. Poniesione wydatki: Projekt i druk zaproszeń i plakatów – 1242,30 zł, 
płyta granitowa na tablicę – 502,50 zł, wykonanie napisu na tablicy – 900 zł, montaż tablicy 
na ścianie budynku WSPiA – 645,14 zł, nocleg dla prelegentki sesji naukowej (mgr Anna 
Kwiatek) – 160 zł, renowacja nagrobka rodziny Liebermanów – 1000 zł, kwiaty na symbo-
liczny nagrobek H. Liebermana – 150,01 zł, obiad w Restauracji Wiedeńskiej – 816 zł, 
znaczki i koperty –84,05 zł. Razem wydatki – 5500 zł. 
     Istotne znaczenie, także finansowe miał fakt, że współorganizatorem uroczystości była 
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Szkoła za pośrednictwem Studenckiego Koła Nauko-
wego Administratywisów i Prawników, którego opiekunem jest dr Bronisław Majgier, przyję-
ła na siebie sprawy organizacyjne na zewnątrz budynku i w jego pomieszczeniach w tym: 
zorganizowanie tzw. szwedzkiego stołu dla uczestników panelu i konferencji, a także wyko-
nanie plansz, fotogramów i skanów historii Domu Robotniczego wyeksponowanych na towa-
rzyszącej konferencji wystawie. z uzyskanej informacji wynika, że Uczelnia wydała na te cele 
1286,24 zł. 
     Wiele zadań zrealizowano nieodpłatnie. Zaproszenia dla miejscowych adwokatów 
i radców prawnych z inicjatywy dra Br. Majgiera roznieśli studenci WSPiA. Wiele listów, 
bardzo pilnych lub do osób zaprzyjaźnionych członkowie komitetu dostarczali bezpośrednio 
albo wysyłali priorytetem na własny koszt. Zaproszenia dla sędziów zostały przekazane za 
pośrednictwem Sekretariatu Sądu Okręgowego, a do dyrektorów szkół i nauczycieli wiedzy 
o społeczeństwie – za pośrednictwem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego. Plakaty zostały 
wywieszone w instytucjach współpracujących z TPN oraz na tablicach i słupach ogłoszenio-
wych należących do Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki oraz Hali Sportowej jako zada-
nia własne tych instytucji. 



 
 

 

 
BIULETYN INFORMACYJNY nr 16 

TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ NAUK  w  PRZEMYŚLU 
 

 
 

 

 

 
    64 

 

     Skromna wystawa towarzysząca konferencji naukowej, a zawierająca eksponaty muzealne 
(maska pośmiertna H. Liebermana), fotografie i plansze związane z drem Liebermanem i jego 
Domem Robotniczym zorganizowano bez udziału finansowego Komitetu, wspólnym wysił-
kiem Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, 
a personalnie członków Komitetu Jacka Błońskiego i dra Bronisława Majgiera. 
     Współudział w organizacji zaplanowanych imprez WSPiA, życzliwa pomoc wymienio-
nych w sprawozdaniu instytucji, bezinteresowne zaangażowanie wielu osób, a także niezależ-
ne od nas zmiany w przyjętym planie wydatków (nieobecność prof. A. Garlickiego, wcze-
śniejszy wyjazd z Przemyśla kilku osób dla których zarezerwowaliśmy obiady) spowodowały 
powstanie oszczędności finansowych w wysokości 1000 zł. Przed rozwiązaniem się Komitet 
Uczczenia Pamięci Liebermana postanowił przeznaczyć tę kwotę na upowszechnianie wiedzy 
o działalności i zasługach dra Hermana Liebermana dla Przemyśla i Polski, oraz o jego ide-
owym testamencie posiadającym także aktualne znaczenie Do podejmowania szczegółowych 
decyzji w tej sprawie  Komitet upoważnił swojego przewodniczącego, obecnego prezesa TPN 
dra Tomasza Pudłockiego. 
     Społeczny Komitet Obywatelski Uczczenia Pamięci dra Hermana Liebermana kończy 
swoją działalność w poczuciu dobrze spełnionego obywatelskiego i patriotycznego obowiąz-
ku. Jesteśmy przekonani, że został zrobiony znaczący krok na drodze przełamania bezwład-
nego milczenia ciążącego nad dorobkiem i zasługami człowieka, który całe swoje dojrzałe 
życie poświęcił Przemyślowi i Polsce. Milczano o Liebermanie po 1933 r. w II RP, bo był 
więźniem brzeskim i politycznym banitą. Milczano w okresie PRL, bo był „prawicowym so-
cjalistą” ściśle powiązanym z obozem londyńskim. Dlaczego ma się o nim milczeć teraz 
w wolnej i suwerennej Ojczyźnie, której konstytucyjne zasady ustrojowe są tak bliskie jego  
spuściźnie ideowej? To milczenie byłoby niezrozumiałe szczególnie w Przemyślu, mieście 
Liebermana. 
     Społeczny Komitet Obywateski Uczczenia Pamięci dra Hermana Liebermana wyraża naj-
wyższy szacunek, uznanie i podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli w imprezach 
Liebermanowskich w dniu 3 czerwca 2011 roku, a także tym, którzy czynnie popierali nasze 
działania, za ich patriotyczną i obywatelską postawę.   
 

Opracował: 
mgr Stanisław Sobczuk 
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Ceremonia otwarcia. Od lewej stoją: poseł M. Rząsa, rektor WSPiA  
prof. dr hab. J. Posłuszny, przemawia dr J. Czartoryska, obok dr T. Pudłocki. 

 

 
 
Od lewej: przewodniczący Rady Okręgowej Radców Prawnych Marek Skierczyński, wice-
prezydent Przemyśla dr Grzegorz Hayder, rektor-elekt PWSTE prof. dr hab. Wacław Wierz-
bieniec, dr Bronisław Majgier, poseł na Sejm RP Marek Rząsa, rektor WSPiA prof. dr hab. 
Jerzy Posłuszny. 
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Mgr Stanisław Sobczuk przemawia w imieniu Społecznego Komitetu. Obok z prawej 
prof. dr hab. J. Posłuszny; z lewej:  poseł M. Rząsa, dr J. Czartoryska, dr T. Pudłocki. 
 

 

 
 

Okolicznościowa tablica. 
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Panel dyskusyjny. Od lewej: prof. dr hab. Andrzej Chwalba,  
dr Jolanta Czartoryska, dr Bronisław Majgier, 

 prof. dr hab. Wacław Wierzbieniec. 
 

 
 

Po zakończeniu obrad konferencji. Od lewej: dr T. Pudłocki, prof. dr hab. A. Chwal-
ba, dr J. Czartoryska, prof. dr hab. W. Wierzbieniec, 

 dr B. Majgier, mgr M. Skierczyński. 
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 Członkowie Społecznego Komitetu po uroczystym obiedzie. Siedzą od lewej: 
S. Sobczuk  i  J. Czartoryska. Stoją od lewej: Z. Andrzejewski, B. Majgier, 

T. Pudłocki, Z. Konieczny. 
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Pismo od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
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mgr Stanisław Sobczuk 
 

Przemówienie na uroczystości odsłonięcia tablicy  
poświęconej H. Liebermanowi, wygłoszone 3 czerwca 2011 r. 

 
Szanowni Państwo! 
 
          Myśl upamiętnienia Hermana Liebermana pojawiła się w 2008 roku, przed 90. rocznicą 
odzyskania państwowej niepodległości w 1918 roku. Zrodziła się ze świadomości, że jeden 
z najwybitniejszych w pierwszej połowie ubiegłego stulecia przemyślanin, jeden 
z najaktywniejszych uczestników budowania zrębów niepodległej państwowości został nie-
mal całkowicie w Przemyślu zapomniany. 
          Wniosek w sprawie upamiętnienia dra Liebermana został przyjęty podczas dorocznego 
Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Od tamtego czasu trwały drobiazgo-
we poszukiwania szczególnych miejsc i dokumentów związanych z rodziną Liebermanów. 
          W ubiegłym roku upłynęło 140 lat od chwili narodzin Hermana Liebermana. Rocznica 
ta była impulsem do wyodrębnienia w strukturze TPN grupy osób, która na początku bieżące-
go roku sformalizowała się organizacyjnie i przyjęła nazwę  Społecznego Komitetu Obywa-
telskiego Uczczenia Pamięci dra Hermana Liebermana. Komitetowi przewodniczy członek 
zarządu TPN, przewodniczący Sekcji Humanistycznej dr Tomasz Pudłocki. 
          Jesienią bieżącego roku upłynie 70 lat od chwili śmierci Hermana Liebermana. Zmarł 
w Londynie podczas wypełniania obowiązków wynikających z funkcji ministra sprawiedli-
wości w rządzie gen. Władysława Sikorskiego. Zaplanowana na jesień parlamentarna kampa-
nia wyborcza i same wybory spowodowały przyśpieszenie imprezy.  
          Spotykamy się już dziś, przed budynkiem, który sto lat temu rozpoczęto budować 
w wyniku starań, niestrudzonych zabiegów i dzięki talentowi organizacyjnemu przemyskiego 
adwokata i posła do parlamentu wiedeńskiego dra Hermana Liebermana. Kieruję słowa ser-
decznych podziękowań do obecnego właściciela obiektu, rektora Wyższej Szkoły Prawa 
i Administracji pana prof. Jerzego Posłusznego za pełne poparcie dla zaproponowanej formy 
upamiętnienia. Dziękuję w imieniu Komitetu za przyjęcie przez uczelnię roli współorganiza-
tora panelu dyskusyjnego i konferencji naukowej. 
          Kieruję słowa podziękowań pod adresem darczyńców: Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Rzeszowie na czele z jej dziekanem panem mecenasem Władysławem Finiewiczem 
i panem mecenasem Januszem Czarnieckim, przemyskim członkiem Rady. Szczególnie gorą-
co dziękuję osobom prywatnym, a przede wszystkim pani dr Jolancie Czartoryskiej z urodze-
nia przemyślance oraz państwu Grażynie i Janowi Jurkiewiczom, bez szczodrości których 
nasze przedsięwzięcie byłoby niemożliwe. Dzięki ofiarności Państwa mogliśmy odnowić 
także nagrobek Liebermanów znajdujący się w Przemyślu na Cmentarzu Żydowskim. 
          Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy ze zrozumieniem i życzliwością po-
magali nam rozwiązywać problemy, napotykane po drodze do celu. 
          Pozwólcie Szanowni Państwo, że na zakończenie jeszcze raz nawiążę do najistotniej-
szego wątku naszych uroczystości. Po śmierci ministra sprawiedliwości rządu londyńskiego 
dra Hermana Liebermana, w październiku 1941 roku, odbyło się żałobne posiedzenie Rady 
Ministrów. Premier Władysław Sikorski wygłosił przemówienie, w którym oddał hołd (cytu-
ję) „jednemu z najroztropniejszych, najszlachetniejszych i najbardziej zasłużonych synów 
Polski”, a prezydent Władysław Raczkiewicz odznaczył pośmiertnie Hermana Liebermana 
Orderem Orła Białego. W tych słowach i odznaczeniu mieści się nie tylko lapidarne podsu-
mowanie życia Hermana Liebermana, ale także zadośćuczynienie za więzienie w twierdzy 
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brzeskiej i wymuszoną przez władze sanacyjne II Rzeczypospolitej kilkuletnią emigrację we 
Francji. 
          W okresie PRL-u, z wyjątkiem dwóch pierwszych lat powojennych, nie licząc publika-
cji naukowych, w tym publikacji TPN-u, wokół Liebermana panowało całkowite milczenie. 
          Trwam w przekonaniu, że my wolni obywatele, w wolnej i suwerennej ojczyźnie, 
mieszkańcy umiłowanego przez Liebermana Przemyśla, mamy szczególne moralne zadłuże-
nie wobec człowieka, który „cały swój ogromny potencjał intelektualny i temperament twór-
czy skierował na tory służby w walce o dobre i sprawiedliwe prawo, demokrację, o godność 
i wolność człowieka”1. 
          Dlatego z największą satysfakcją i szacunkiem przyjęliśmy decyzję Prezydenta III RP, 
Pana Bronisława Komorowskiego o przyjęciu patronatu nad naszą skromną lokalną inicjaty-
wą. Miło nam usłyszeć słowa uznania przekazane w liście od najwyższego przedstawiciela 
narodu, za które serdecznie dziękujemy.  
           Dziękuję wreszcie wszystkim zebranym. Swoją obecnością uświetniacie Państwo tę 
uroczystość i dodajecie nam otuchy i zachęty do dalszego przypominania i krzewienia huma-
nistycznych ideałów Hermana Liebermana, które w okresie kształtowania się Unii Europej-
skiej posiadają szczególny, wciąż aktualny walor.  
 

 
 

Plakat reklamujący uroczystości 
przygotowany przez p. Janusza Maika. 

 
 
 

                                                
1 Krzysztof Pol, Poczet prawników polskich, Warszawa 2000. 
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Krzywcza Trzech Kultur – wycieczka integracyjna TPN 
 

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu dr Tomasz Pudłocki zaproponował 
wrócić do przedwojennej tradycji organizowania przez różne towarzystwa wycieczek po po-
wiecie przemyskim dla swoich członków. Na wycieczkę do Krzywczy, Babic i Sufczyny 
w dniu 3 IX 2011 r. zgłosiło sie 19 osób. Członków TPN i sympatyków z Przemyśla, a nawet 
z Rzeszowa. Sprawami organizacyjnymi zajął się oraz przewodnikiem po terenie był Piotr 
Haszczyn. Zwiedzanie Krzywczy było zogniskowane wokół tematu przewodniego: Krzywcza 
Trzech Kultur (kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 
cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, cmentarz 
żydowski). Okazało się, że 2 godziny zwiedzania miejscowości to zbyt mało, by dokładnie 
poznać jej historię i najważniejsze zabytki. Także w Babicach uważne przejście Ścieżki Hi-
storycznej Babic, zaopatrzonej w tablicy zajmuje półtorej godziny. w programie wycieczki 
znalazła się również Sufczyna, gdzie mieszkała i ufundowała kościół Wincenta Tarnawska 
(członek TPN i żona pierwszego prezesa). Warto wspomnieć, że również za jej przyczyną 
wybudowano Szkołę w Reczpolu. Uczestnicy wycieczki  byli bardzo zadowoleni z sobotniej 
eskapady w krzywiecką krainę, tym bardziej, że pogoda sprzyjała, a kiełbaski i ziemniaki 
pieczone na ognisku, smakowały wybornie.  

 
Opracował: 

mgr Piotr Haszczyn 
 

 
Uczestnicy wycieczki przed cerkwią w Krzywczy. Fot. P. Haszczyn. 
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Sekretarz Zarządu dr Izabela Wodzińska z mężem w kościele parafialnym 

w Sufczynie – fundacji Wincenty Tarnawskiej. Fot. P. Haszczyn. 

 

 
Przy wspólnym ognisku zorganizowanym przez państwa Haszczynów w Krzywczy. 

Fot. P. Haszczyn. 
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Sprawozdanie z organizacji wystawy i konferencji naukowej 
Żyjąc dla idei… Roman Dyboski (1883-1945), Władysław Tar-

nawski (1885-1951), Kraków, 18 XI 2011 r. 
 
O związkach Przemyśla z Cieszynem przed laty pisał Franciszek Persowski. Oba mia-

sta na pewno łączą „Ateny galicyjskie”, tj. Kraków. To właśnie miasto nad Wisłą było punk-
tem odniesienia dla dwóch filarów anglistyki polskiej – Romana Dyboskiego z Cieszyna 
i Władysława Tarnawskiego z Przemyśla. Świadomy tych powiązań i związków jeszcze na 
początku 2010 r. zaproponowałem organizację sesji naukowej, która z jednej strony uczciłaby 
stulecie powołania pierwszej katedry anglistyki, którą objął Roman Dyboski, a z drugiej – 60. 
rocznicę śmierci prof. Tarnawskiego. Dzięki współpracy z p. dyr. Ritą Majkowską udało się 
do pomysłu przekonać prof. dra hab. Juliana Maślanki, przewodniczącego i Wydziału PAU 
oraz Zarząd TPN (W. Tarnawski był związany ze środowiskiem przemyskim, m.in. jako czło-
nek TPN i syn pierwszego prezesa TPN).  
 Pomysł kilkukrotnie przesuwany w czasie ostatecznie doczekał się realizacji dzięki 
silnemu zaangażowaniu dyrekcji i pracowników Archiwum Nauki PAN i PAU. Ostateczne 
we współpracy z Polską Akademią Umiejętności oraz Towarzystwem Przyjaciół Nauk 
w Przemyślu, Archiwum zorganizowało konferencję naukową i wystawę Żyjąc dla idei... 
Roman Dyboski (1883-1945), Władysław Tarnawski (1885-1951). Posiedzenie naukowe 18 
listopada w Dużej Sali PAU zebrało historyków oraz filologów angielskich (reprezentujących 
różne ośrodki naukowe), dyskutujących o aspektach życia i twórczości obu uczonych. Otwar-
cia konferencji dokonał Prof. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz – zastępca Sekretarza Gene-
ralnego PAU. Obrady pierwszej części prowadził prof. dr hab. Julian Maślanka. z referatami 
wystąpili: mgr Michael Morys Twarowski, Rodzina Dyboskich na tle cieszyńskich elit prze-
łomu XIX i XX w., dr Tomasz Pudłocki, Roman Dyboski i Władysław Tarnawski - dzieje wza-
jemnych relacji, prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, dr hab. Elżbieta Chrzanowska-
Kluczewska, Roman Dyboski jako gramatyk, prof. dr hab. Marta Gibińska-
Marzec, Władysław Tarnawski jako tłumacz Szekspira, dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, Między 
Syberią a światem anglosaskim. Roman Dyboski ambasador i pośrednik w dyskursie  kultury, 
dr Elżbieta Stanisz, Roman Dyboski i Władysław Tarnawski – ojcowie anglistyki polskiej, dr 
hab. Zygmunt Mazur, Roman Dyboski – amerykanista i historyk literatury amerykańskiej. Po 
otwarciu wystawy i po przerwie wznowiono obrady, które prowadził dr T. Pudłocki. W tej 
części wystąpili: Józef Kurylak, Książka Władysława Tarnawskiego o Krzysztofie Marlowe, 
dr Izabela Wodzińska, Roman Dyboski i jego rola w upowszechnianiu kultury anglosaskiej na 
łamach „Przeglądu Współczesnego” i „Czasu”, dr Lucyna Kulińska, Władysława Tarnaw-
skiego związki. Niestety, z przyczyn losowych w obradach nie mogli wziąć udziału prof. dr 
Jerzy Starnawski z referatem Początki anglistyki lwowskiej, oraz prof. dr hab. Jolanta Kamiń-
ska-Kwak, Władysław Tarnawski – wybitny przedstawiciel pierwszej generacji polskich „za-
wodowych anglistów”. 

Tego samego dnia w Archiwum Nauki PAN i PAU  członkowie rodzin obu profeso-
rów otworzyli wystawę poświęconą Dyboskiemu i Tarnawskiemu. Przygotowana została ona 
przez mgr Martę Tylkę i mgra Marcina Maciuka, pod kierownictwem dr R. Majkowskiej. 
Podczas otwarcia wystawy przemawiali dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU dr R. Maj-
kowska (gospodarz obiektu), przewodniczący i Wydziału PAU prof. dr hab. Julian Maślanka, 
prezes TPN dr T. Pudłocki, mgr M. Maciuk (w imieniu twórców wystawy) oraz przedstawi-
ciele rodzin obu profesorów. Wśród wielu znakomitych gości ze świata nauki i kultury (a za-
równo konferencja, jak i wystawa spotkały się z uznaniem, czego wymiernym świadkiem 
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była liczba obecnych), krakowskich studentów anglistyki i polonistyki była też delegacja 
Stowarzyszenia Przyjaciół Przemyśla w Krakowie na czele z panią prezes Zofią Kamieńską-
Kudłą. Chciałbym zaznaczyć, że dzięki przychylności dyrekcji Archiwum Państwowego 
w Przemyślu i MZNP pokazano kilka eksponatów ze zbiorów przemyskich. TPN wypożyczy-
ło książki ze swych zbiorów. Za kontakt środowiska przemyskiego i krakowskiego odpowie-
dzialny był pomysłodawca przedsięwzięcia. Wystawa miała być czynna pierwotnie do 10 
lutego 2012 r., ale ostatecznie można ją było zwiedzać do końca marca 

W uroczystościach krakowskich wzięła udział delegacja Zarządu w składzie: dr T. Pu-
dłocki, dr I. Wodzińska (prelegenci konferencji) mgr inż. W. Wiglusz oraz mgr E. Grin-
Piszczek.  
 

Opracował  
dr Tomasz Pudłocki 

 
 
 
 

 
 

Duża aula PAU, dr T. Pudłocki podczas prelekcji.  
Obok prof. dr hab. Julian Maślanka. Fot. ze zbiorów PAU. 
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Zebrani goście podczas otwarcia wystawy w Archiwum Nauki PAN i PAU.  
Od lewej członkowie rodziny Tarnawskich, dr Izabela Wodzińska, p. Ludwika Gaertner, prof. dr hab. Julian 

Dybiec, dr Tomasz Pudłocki. Fot. ze zbiorów PAU. 
 

 
 

Delegacja TPN w PAU. Od lewej: W. Wiglusz, I. Wodzińska,  
E. Grin-Piszczek,  T. Pudłocki. Fot. M. Morys-Twarowski. 
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Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności 
w dniu 19 listopada 2011 r. 

 
 

W zagajeniu Prezes PAU prof. dr hab. Andrzej Białas m.in. poinformował 
o konferencji i otwarciu wystawy poświęconej dwóm twórcom anglistyki w Polsce Romano-
wi Dyboskiemu i Władysławowi Tarnawskiemu z Przemyśla, co  miało miejsce dzień wcze-
śniej w Krakowie. Ta pozornie drobna informacja jest dla nas o tyle istotna, że imprezy te 
zostały zorganizowane przez PAU wespół z naszym Towarzystwem, co stanowi pierwszą 
jaskółkę współpracy, która będzie miała, jak zakładamy, owocny ciąg dalszy. Nie sposób za-
uważyć, że ze strony naszego Towarzystwa głównym organizatorem, także prelegentem, był 
Prezes dr Tomasz Pudłocki, któremu nie dość, że niewielu członków naszego Towarzystwa 
pomagało, to dwoje, trochę „poprzeszkadzało”, będąc zapewne przekonanymi do swoich ra-
cji. 

W drugiej części posiedzenia zostały wręczone dyplomy nowo wybranym członkom 
czynnym, członkom korespondentom i członkom zagranicznym. Warto odnotować przy tej 
okazji przynajmniej dwie postaci nowych członków- korespondentów: 

prof. dra Karola Tarnowskiego – filozofa, zajmującego się problematyką filozofii Bo-
ga i wiary. Jest kierownik Katedry Filozofii Boga na PAT (obecnie UPJPII), współtworzył 
Wydział Filozoficzny PAT. Rodzinnie Profesor jest związany z Pawlikowskimi z Medyki 
(wnuk Jana Gwalberta Pawlikowskiego); jest także przyrodnim bratem Jacka Woźniakow-
skiego; jego powinowatym jest poeta Adam Zagajewski. 

prof. zw. dra hab. Wacława Twardzika – z Pracowni Języka Staropolskiego Instytutu 
Języka Polskiego PAN w Krakowie, znawcę średniowiecznej polszczyzny i wydawca śre-
dniowiecznych tekstów, w tym krytycznego wydania dużego pomnika polskiego średnio-
wiecznego piśmiennictwa – Rozmyślanie przemyskie. (zabytek ten powstał prawdopodobnie 
w połowie XV stulecia, a zachowany został w kopii sporządzonej na początku XVI w. Ręko-
pis liczący 426 kart i do końca wojny znajdował się w Bibliotece Kapituły Greckokatolickiej 
w Przemyślu – stąd nazwa; obecnie przechowuje go Biblioteka Narodowa w Warszawie). 
Czterotomowe wydanie zawiera pełny tekst zabytku z łacińskiego wzorca, z którego został 
przetłumaczony oraz niemiecki przekład tekstu. 

Na zakończenie posiedzenia, obecnych prawie dwieście osób, z niekłamanym zainte-
resowaniem wysłuchało wykładu pt. Progi kompozytorskiej drogi twórczej, ilustrowanego 
prezentacją multimedialną, Profesora Mieczysława Tomaszewskiego, znanego muzykologa, 
który właśnie był ukończył 90. rok życia. 

Opracował: 
mgr inż. Waldemar Wiglusz 
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II Miscellanea: 
 

Ewa Grin-Piszczek, Marcin Duma 
 

Władze statutowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 
w latach 1909–2012 – spisy 

 
 

W 1979 roku ukazała się jubileuszowa publikacja Siedemdziesiąt lat Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk w Przemyślu 1909-1979. W zamieszczonej tam Kronice Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Przemyślu 1909-1979 autorstwa Z. Felczyńskiego (długoletniego sekretarza TPN) 
opublikowano m.in. spisy władz statutowych Towarzystwa.  

Przypadający w 2009 r. jubileusz 100-lecia TPN stał się okazją do kontynuacji 
i uzupełnienia spisów władz statutowych. Przy ich sporządzaniu korzystano z księgi protoko-
łów Towarzystwa (w zbiorach Archiwum Państwowego w Przemyślu, Towarzystwo Przyja-
ciół Nauk w Przemyślu, sygn. 2), wspomnianej Kroniki… Z. Felczyńskiego, sprawozdań Za-
rządów i Dyrekcji TPN zamieszczanych w kolejnych tomach „Rocznika Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk”, a następnie „Rocznika Przemyskiego” (t. I-XXXII z lat 1909-1927, 1957-1996), 
Sprawozdań posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych 
towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla, Przemyśl 1965-1969, sprawozdań 
Zarządu ukazujących się „Biuletynie Informacyjnym Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Przemyślu (nry 1-15, 1997-2011) oraz publikacji Ponad podziałami: Towarzystwo Przyja-
ciół Nauk w Przemyślu w latach 1909-2009, Przemyśl 2009 autorstwa Z. Budzyńskiego i  
J. Kamińskiej-Kwak. 

Zestawione składy władz TPN obejmują okres od powołania Komitetu Tymczasowego 
(tj. od 14 II 1909 r.) do roku obecnego. Problemem okazało się ustalenie składów władz To-
warzystwa z lat 1928-1948. W Kronice… autor podaje skład Rady Naczelnej z 1945 r. zazna-
czając, że jest to skład z roku 1939. W latach 30-tych w prasie przemyskiej ukazało się kilka 
artykułów poświęconych działalności Towarzystwa, które w 1934 roku obchodziło 25-lecie 
powstania, a mimo to przy żadnej z tych okazji nie wymieniono składu całego Zarządu. 28 V 
1948 r. dokonano wyboru władz statutowych Towarzystwa. W protokole (APP, Starostwo 
Powiatowe Przemyskie, sygn. 269) z tego zebrania zaznaczono, iż protokół z zebrania po-
przedniego nie został odczytany, ponieważ ówczesny sekretarz Towarzystwa nie przybył na 
spotkanie, a protokoły przechowuje u siebie. Można więc przypuszczać, że protokoły z lat 30-
tych XX w. znalazły się w zbiorach prywatnych1.  

 
Opracowując spisy władz statutowych TPN pozostawiono ich nazwy w formie występu-

jącej w materiałach źródłowych. Podobnie postąpiono pozostawiając stopnie naukowe oraz 
tytuły figurujące przy nazwiskach poszczególnych osób. Daty zamieszczone przy spisach są 
datami poszczególnych kadencji bądź datami wyboru władz. 

 
 

 
 

                                                
1 Sekretarzem był prof. Andrzej Skowronek (po zmianie nazwiska – Horecki). Dr T. Pudłocki kontaktował się 
z jego córką, Zofią Schweitzer. Niestety, rodzina nie posiada żadnych materiałów TPN, które mógł przechowy-
wać A. Skowronek.   
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14 II 1909  
Komitet Tymczasowy: 
 dr Leonard Tarnawski – przewodniczący  
Tadeusz Osiński – sekretarz 
 
Członkowie: 
Władysław Bojarski 
Franciszek Giebułtowicz 
Kazimierz Górski 
Aleksander Kleczeński 
Franciszek Klepacki 
Honorata Kling 
ks. dr Władysław Kochowski 
Stanisław Majerski 
Kazimierz Maliczewski 
Wincenty Ogrodziński 
Władysław Opaliński 
Kazimierz Osiński 
Michał Osiński 
Feliks Partaczyński 
Bronisław Popiel 
Feliks Przyjemski 
Stanisława Przybylska 
Bronisław Rożański 
Wiktor Robliczek 
dr Zygmunt Smołowski 
Stefan Takliński 
Wincenta Tarnawska  
dr Józef Wagmann 
Józef Waligórski 
Stanisław Zajączkowski 
Jan Krzemiński 
 
7 III 1909 
Zarząd  
dr Leonard Tarnawski – przewodniczący 
ks. dr Władysław Kochowski – zastępca  
Władysław Bojarski – zastępca 
Wincenty Ogrodziński – skarbnik  
Tadeusz Osiński – sekretarz 
 
29 VI 1909 -16 III 1912 
Zarząd  
dr Leonard Tarnawski – prezes  
ks. Władysław Kochowski – wiceprezes 
Feliks Przyjemski – sekretarz  
Bronisław Popiel – skarbnik (ustąpił w maju 1910 r.; po nim funkcję pełnił dr Józef Palch) 
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Członkowie:  
Stanisław Goliński 
ks. dr Stefan Momidłowski 
Aleksander Kleczeński 
Bronisław Rożański (w ciągu 1911 r. przeniósł się do Lwowa) 
dr Zygmunt Smolarski (wyboru nie przyjął) 
 
Dyrekcja  
Apolinary Garlicki  
Tadeusz Gawryś (w ciągu 1911 r. przeniósł się do Sokala) 
Kazimierz Osiński 
 
Komisja Kontrolująca 
Franciszek Giebułtowicz 
Jan Krzemiński (zmarł) 
Michał Osiński 
 
16 III 1912-28 VI 1913 
Zarząd 
dr Leonard Tarnawski – prezes  
ks. dr Władysław Kochowski (wskutek wyjazdu do Rzymu ustąpił we wrześniu, jego miejsce 
zajął F. K. Kuś) – zastępca przewodniczącego 
dr Feliks Przyjemski – sekretarz 
dr Józef Palch – skarbnik 
Aleksander Kleczeński (wskutek wyjazdu do Husiatynia ustąpił we wrześniu, jego miejsce 
zajął Alfred Dworski) 
Franciszek Ksawery Kuś (we wrześniu wybrany zastępcą przewodniczącego), jego miejsce 
zajął Franciszek Ćwikowski. 
ks. dr Stefan Momidłowski 
dr Leon Pilecki 
dr Maria Polaczkówna 
 
Dyrekcja 
dr Piotr Hrabyk 
Kazimierz Marian Osiński – kustosz 
Jan Smołka 
 
Komisja Kontrolująca 
Franciszek Giebułtowicz 
Stanisław Goliński 
Michał Osiński 
 
28 VI 1913 –2 VI 1917 
Zarząd 
Franciszek Ksawery Kuś – prezes 
ks. dr Stefan Momidłowski – wiceprezes  
Andrzej Skowronek – sekretarz 
dr Józef Palch – skarbnik 
dr Leonard Tarnawski 
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dr Maria Polaczkówna 
Feliks Przyjemski 
dr Adam Rutkowski 
dr Kazimierz Nowosielski  
 
Dyrekcja 
dr Piotr Hrabyk – przewodniczący 
Jan Smołka – bibliotekarz i archiwariusz 
Kazimierz Osiński  – kustosz 
Alfred Dworski –  wicekustosz 
 
Komisja Kontrolująca 
dyr. Stanisław Goliński 
dyr. Michał Osiński 
dyr. Franciszek Giebułtowicz 
 
2 VI 1917-28 II 1923 
Zarząd 
dr Leonard Tarnawski – prezes  
ks. dr Stefan Momidłowski – wiceprezes  
Andrzej Skowronek – sekretarz 
dr Józef Palch – skarbnik 
Franciszek Ksawery Kuś –wiceprezes 
dr Maria Polaczkówna (wyjechała w 1920 r.) 
Feliks Przyjemski (wyjechał w 1920 r.) 
dr Władysław Grzędzielski (wyjechał w 1919 r.) 
inż. Józef Kędzierski 
inż. Faustyn Pruszyński (wyjechał w 1921 r.) 
Kazimierz Brzeziński 
ks. dr Jan Kwolek 
Apolinary Garlicki 
Jan Wójcik (wyjechał w 1919 r.) 
Leonard Medon (wyjechał w 1918 r.) 
 
Dyrekcja 
dr Piotr Hrabyk – przewodniczący (wyjechał w 1920 r.) 
Jan Smołka (wybrany przewodniczącym 6 XI 1920 r.) 
Kazimierz Osiński  – kustosz 
Stanisław Jankowski – wicekustosz (wyjechał w 1920 r.) 
Stanisław Jakubowski  – wicekustosz (wyjechał w 1919 r.) 
 
Komisja Kontrolująca 
dyr. Stanisław Goliński 
dyr. Michał Osiński 
dyr. Franciszek Giebułtowicz 
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28 II 1923-30 X 1923 
Zarząd 
dr Leonard Tarnawski – prezes  
ks. dr Stefan Momidłowski – wiceprezes  
Andrzej Skowronek – sekretarz 
dr Józef Palch – skarbnik 
 
Członkowie:  
Mieczysław Adamowski 
Kazimierz Brzeziński 
Tadeusz Bystrzycki 
Apolinary Garlicki 
Józef Haniszewski 
Stanisław Jurek 
Michał Ukleja 
 
Dyrekcja 
Jan Smołka –  przewodniczący 
Kazimierz Osiński –  kustosz 
ks. dr Jan Kwolek 
 
Komisja Kontrolująca 
dyr. Franciszek Giebułtowicz 
dyr. Michał Osiński 
dyr. Stanisław Goliński 
 
30 X 1923-20 III 1926 
Rada Naczelna 
dr Leonard Tarnawski – prezes  
ks. dr Stefan Momidłowski – wiceprezes  
Andrzej Skowronek – sekretarz 
 
Członkowie Rady Naczelnej: 
Kazimierz Brzeziński 
Apolinary Garlicki 
Stanisław Jurek 
Józef Kostrzewski 
Józef Kupka 
dr Józef Palch 
 
Komisja Kontrolująca  
Ludomił Fiałkiewicz 
Franciszek Giebułtowicz 
Michał Osiński 
 
Zastępcy 
Marian Pniaczek 
Ignacy Żukowski 
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Dyrekcja  
Jan Smołka  – dyrektor główny i przewodniczący 
Kazimierz Osiński –  kustosz i zastępca dyrektora głównego 
ks. dr Jan Kwolek – zastępca kustosza 
Józef Haniszewski –  skarbnik 
Tadeusz Bystrzycki – zastępca skarbnika 
 
20 III 1926 
Zarząd 
dr Leonard Tarnawski – prezes  
ks. Stefan Momidłowski  
Andrzej Skowronek  
Apoliniary Garlicki 
Stanisław Jurek 
Józef Kostrzewski 
Józef Kupka 
Władysław Tutek 
Józef Zajączkowski 
 
Komisja Kontrolująca 
Józef Palch 
Ludomir Fiałkiewicz 
Wincenty Zagórski 
 
Rada Naczelna 
Jan Smołka – dyrektor główny 
Kazimierz Osiński – kustosz 
ks. dr Jan Kwolek – zastępca kustosza  
Józef Haniszewski –  skarbnik 
Tadeusz Bystrzycki – zastępca skarbnika 
 
28 IV 1928 
Komisja Rewizyjna 
Józef Palch 
Ludomir Fiałkiewicz 
Wincenty Zagórski 
 
1945 (stan z 1939 r.) 
Rada Naczelna 
ks. dr Stefan Momidłowski – prezes 
Marian Stroński – zastępca 
Andrzej Skowronek – sekretarz 
dr Józef Dobrzański 
Tadeusz Grochowski 
Stanisław Jurek 
Gustaw Krupiński 
Stanisław Polak 
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Dyrekcja 
Jan Smołka – dyrektor główny 
dr Franciszek Persowski – zastępca dyrektora, kustosz 
ks. dr Julian Ataman 
dr Aleksy Gilewicz 
ks. dr Jan Kwolek 
 
Komisja Rewizyjna 
J. Drzewicki 
L. Szłapa 
Józef Waligórski 
 
Zastępcy 
Piotr Dryś 
M. Kwasik 
 
28 V 1948-1951 
Rada Naczelna 
Marian Stroński – przewodniczący 
Józef Kwolek – zastępca  
Stanisław Jurek – sekretarz  
Józef Galant 
Kazimierz Osiński 
Tadeusz Uchwat 
dr Józef Dobrzański 
Józef Haniszewski – skarbnik 
Gustaw Krupiński 
 
Dyrekcja 
dr Franciszek Persowski 
dr Aleksy Gilewicz 
Tadeusz Grochowski 
ks. dr Julian Ataman 
dr Kazimierz Arłamowski 
 
I 1957 
Tymczasowy Zarząd 
dr Franciszek Persowski 
dr Aleksy Gilewicz 
mgr Krzysztof Wolski 
 
Komisja Statutowa 
Anatol Górnicki 
Stanisław Freud 
Z. Ferenc 
mgr Antoni Rachwał 
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20 II 1957-29 IV 1961 
Zarząd 
dr Franciszek Persowski – przewodniczący 
dr Aleksy Gilewicz – zastępca 
mgr Krzysztof Wolski – sekretarz  
Olga Skorska – skarbnik  
dr Stefania Kratochwilowa 
mgr Tadeusz Lasoń 
mgr Stefan Prek 
 
Komisja Rewizyjna 
Adam Kratochwil 
Tadeusz Grochowski 
Jan Rożański 
 
Sąd Koleżeński 
Tadeusz Dobrowolski 
Antoni Rachwał 
mgr inż. Franciszek Czarniecki 
dr Zdzisław Chorążykiewicz 
mgr Leon Olejnik 
 
29 IV 1961-25 III 1962 
Zarząd 
dr Franciszek Persowski – przewodniczący 
dr Aleksy Gilewicz i mgr inż. Zdzisław Czyż – zastępcy 
mgr Irena Rożniatowska – sekretarz  
mgr Stefan Lew – zastępca sekretarza  
mgr Tadeusz Lasoń – skarbnik  
Jan Rożański – zastępca skarbnika  
dr Jan Fedyk 
dr Stefania Kratochwilowa 
mgr Stanisław Krysiński 
mgr Leon Olejnik 
mgr Stefan Prek 
dr Krzysztof Wolski 
 
25 III 1962-10 IV 1964 
Zarząd 
dr Franciszek Persowski – przewodniczący 
dr Aleksy Gilewicz i mgr inż. Zdzisław Czyż – zastępcy 
mgr Zygmunt Felczyński – sekretarz  
mgr Stefan Lew – zastępca sekretarza  
mgr Tadeusz Lasoń – skarbnik  
Jan Rożański – zastępca skarbnika  
mgr Wanda Kaput 
dr J. Kędzierski 
dr Stefania Kratochwilowa 
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dr Krzysztof Wolski 
mgr Antoni Kunysz 
 
Komisja Rewizyjna 
inż. Tadeusz Grochowski 
dr Leon Rachwał 
dr Zdzisław Chorążykiewicz 
mgr Zbigniew Chabasiewicz 
mgr Jerzy Pilch 
 
Sąd Koleżeński 
dr Bohdan Ładyżyński 
mgr Leon Olejnik 
mgr Maria Tabisz 
dr Witold Tokarz 
mgr Antoni Rachwał 
  
10 IV 1964-24 IV 1966 
Zarząd 
doc. dr Franciszek Persowski – prezes  
dr Aleksy Gilewicz – wiceprezes  
mgr inż. Zdzisław Czyż – wiceprezes  
mgr Zygmunt Felczyński – sekretarz  
mgr Stefan Lew – zastępca sekretarza  
mgr Tadeusz Lasoń – skarbnik  
Jan Rożański – zastępca skarbnika  
mgr Antoni Kunysz - redaktor 
mgr Wanda Kaput – członek Zarządu  
mgr Łucja Turczak – członek Zarządu 
mgr inż. Franciszek Czarniecki – członek Zarządu 
 
Komisja Rewizyjna 
inż. Tadeusz Grochowski 
dr Leon Rachwał 
dr Zdzisław Chorążykiewicz 
mgr Zbigniew Chabasiewicz 
mgr Józef Fijałkiewicz 
prof. Marian Słowik 
 
Sąd Koleżeński 
mgr Leon Olejnik 
mgr Antoni Rachwał 
dr Witold Tokarz 
mgr Maria Tabisz 
dr Bogdan Ładyżyński 
mgr Maria Siemaszko 
 
 
 



 
 

 

 
BIULETYN INFORMACYJNY nr 16 

TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ NAUK  w  PRZEMYŚLU 
 

 
 

 

 

 
    87 

 

24 IV 1966-31 III 1968 
Zarząd 
doc. dr Franciszek Persowski – prezes  
mgr inż. Zdzisław Czyż – wiceprezes; przewodniczący sekcji przyrodniczo-geograficznej 
dr Aleksy Gilewicz – wiceprezes; przewodniczący sekcji humanistycznej 
mgr Zygmunt Felczyński – sekretarz  
mgr Łucja Turczak – zastępca sekretarza 
mgr Tadeusz Lasoń – skarbnik  
Jan Rożański – zastępca skarbnika 
mgr Józef Galant – przewodniczący sekcji psychologicznej  
mgr Antoni Kunysz – redaktor wydawnictw  
mgr inż. Franciszek Czarniecki – członek Zarządu 
mgr Wanda Kaput – członek Zarządu  
mgr Stefan Lew – członek Zarządu 
mgr Julian Olszak – członek Zarządu 
dr inż. Jan Pająk – członek Zarządu 
mgr inż. Wacław Terlecki – członek Zarządu 
 
Komisja Rewizyjna 
inż. Tadeusz Grochowski – przewodniczący  
dr Zdzisław Chorążykiewicz 
Tadeusz Dobrowolski 
mgr Józef Fijałkiewicz 
dr Leon Rachwał 
 
Sąd Koleżeński 
mgr Leon Olejnik – przewodniczący  
mgr Antoni Rachwał 
dr Witold Tokarz 
mgr Maria Tabisz 
dr Bogdan Ładyżyński 
mgr Maria Siemaszko 
 
31 III 1968-23 IV 1972 
Zarząd 
doc. dr Franciszek Persowski – prezes  
dr Zdzisław Czyż – zastępca i kierownik sekcji geograficzno-przyrodniczej 
dr Józef Galant – zastępca i kierownik sekcji humanistycznej 
dr Aleksy Gilewicz – kierownik sekcji psychologiczno-pedagogicznej 
mgr Zygmunt Felczyński – sekretarz  
mgr Łucja Turczak – zastępca  sekretarza  
mgr Antoni Kunysz – redaktor  
mgr Julian Olszak – zastępca redaktora  
mgr Jerzy Gaczyński – skarbnik  
Jan Rożański – zastępca  
mgr inż. Franciszek Czarniecki – członek Zarządu  
Stanisława Drwięga – członek Zarządu 
mgr Andrzej Koperski – członek Zarządu 
mgr Stefan Lew – członek Zarządu;– sprawy kolportażu  
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dr Jan Pająk – członek Zarządu 
mgr Wacław Terlecki – członek Zarządu 
 
Komisja Rewizyjna 
inż. Tadeusz Grochowski 
mgr Józef Fijałkiewicz 
dr Zdzisław Chorążykiewicz 
dr Leon Rachwał 
 
Sąd Koleżeński 
mgr Antoni Rachwał 
dr Bohdan Ładyżyński 
mgr Maria Siemaszko 
mgr Józef Szanter 
dr Witold Tokarz 
 
23 IV 1972-5 V 1974 
Zarząd 
doc. dr Franciszek Persowski – prezes  
dr inż. Jan Pająk –zastępca 
mgr Jerzy Piórecki – zastępca  
mgr Zygmunt Felczyński – sekretarz  
mgr Adam Brąglewicz – zastępca  
mgr Andrzej Koperski – skarbnik  
mgr Jan Rożański – zastępca  
dr Leon Birn – członek Zarządu 
mgr Jan Dudek – członek Zarządu 
mgr Mieczysław Mazurek – członek Zarządu 
mgr inż. Franciszek Czarniecki – członek Zarządu  
mgr Stanisław Gajerski – członek Zarządu 
mgr Antoni Kunysz – członek Zarządu 
dr Józef Półćwiartek – członek Zarządu 
Leszek Włodek – członek Zarządu 
mgr Julian Olszak – członek Zarządu 
 
Komisja Rewizyjna 
Stanisława Drwięga 
mgr Józef Fijałkiewicz 
mgr Antoni Pietrucha 
dr Leon Rachwał 
dr Bohdan Ładyżyński 
 
Sąd Koleżeński 
mgr Jerzy Pilch 
mgr Antoni Rachwał 
mgr Irena Rożnatowska 
dr Witold Tokarz 
mgr Maria Ziębińska 
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5 V 1974-30 V 1976 
Zarząd 
doc. dr Franciszek Persowski – prezes  
mgr inż. Mieczysław Mazurek – zastępca prezesa  
dr Józef Galant – zastępca prezesa 
mgr Antoni Kunysz – sekretarz  
mgr Julian Olszak – redaktor  
mgr Andrzej Koperski – skarbnik  
mgr Jan Rożański – zastępca skarbnika 
dr Jerzy Piórecki – kierownik sekcji przyrodniczej  
mgr Adam Żak – zastępca redaktora  
mgr Zygmunt Felczyński – kierownik biblioteki 
dr Leon Birn – członek Zarządu 
mgr inż. Franciszek Czarniecki – członek Zarządu  
mgr inż. Czesław Głazowski – członek Zarządu  
dr inż. Jan Pająk – członek Zarządu 
mgr Stanisław Sobczuk – członek Zarządu 
mgr Aleksander Bielas – członek Zarządu 
 
Komisja Rewizyjna 
dr Bohdan Ładyżyński 
inż. Czesław Sikora 
mgr Antoni Pietrucha 
 
Sąd Koleżeński 
mgr Antoni Rachwał 
mgr Irena Rożnatowska 
mgr Maria Ziębińska 
mgr Jerzy Pilch 
dr Witold Tokarz 
 
30 V 1976-27 V 1979 
Zarząd 
mgr inż. Michał Kryczko – prezes  
dr Jerzy Piórecki – zastępca 
dr inż. Jan Pająk – zastępca 
mgr Zygmunt Felczyński – sekretarz  
mgr inż. Czesław Głazowski – zastępca 
mgr Julian Olszak – redaktor  
mgr Jerzy Małacha – zastępca 
mgr Andrzej Koperski – skarbnik  
mgr Jan Rożański – zastępca skarbnika 
mgr Antoni Kunysz – przewodniczący sekcji humanistycznej 
dr Jerzy Piórecki – przewodniczący sekcji przyrodniczej 
mgr Jan Dudek – przewodniczący sekcji pedagogiczno-psychologicznej 
dr Leon Birn – członek Zarządu 
mgr Mieczysław Mazurek – członek Zarządu 
dr Antoni Filipowicz – członek Zarządu 
mgr inż. Franciszek Czarniecki – członek Zarządu  
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Komisja Rewizyjna 
dr Bohdan Ładyżyński – przewodniczący  
mgr Czesław Sikora 
mgr Henryk Doszyń 
mgr Tadeusz Burzyński 
mgr Antoni Pietrucha 
 
Sąd Koleżeński 
mgr Antoni Rachwał – przewodniczący  
mgr Irena Rożnatowska 
mgr Józef Marczyk 
mgr Anita Kowbel 
mgr Stanisław Dziedzic  
 
27 V 1979-28 XI 1982 
Zarząd 
mgr inż. Mieczysław Mazurek – prezes  
mgr Antoni Rachwał – wiceprezes ds. naukowych 
mgr Andrzej Koperski – wiceprezes ds. budżetowo-gospodarczych, przewodniczący wydziału 
nauk humanistycznych – (powołany na wiceprezesa 15 III 1980 r.) 
mgr Zygmunt Felczyński – sekretarz (do końca 1980 r.) 
mgr Tadeusz Burzyński – sekretarz (od 25 IX 1980 r. zastępca sekretarza, od 3 III 1981 r. 
sekretarz) 
mgr inż. Franciszek Czarniecki – skarbnik 
Jan Rożański – zastępca skarbnika  
mgr Julian Olszak – redaktor wydawnictw 
mgr Antoni Kunysz – zastępca redaktora 
dr Jerzy Piórecki – przewodniczący wydziału nauk przyrodniczych 
mgr Jerzy Małacha – przewodniczący wydziału nauk psychologiczno-pedagogicznych 
dr Stanisław Sobocki – przewodniczący sekcji nauk medycznych 
dr Jan Pająk – przewodniczący sekcji nauk technicznych  
mgr inż. Czesław Głazowski – przewodniczący sekcji nauk astronomicznych 
inż. Czesław Sikora – przewodniczący sekcji nauk rolnych 
dr Józef Więch – przewodniczący sekcji nauk ekonomicznych 
lek. med. Leon Birn – członek Zarządu 
mgr Stanisław Franciszek Gajerski – członek Zarządu 
 
Komisja Rewizyjna 
lek. wet. Bohdan Ładyżyński – przewodniczący  
mgr Dominik Źrebiec – sekretarz  
mgr Bronisław Kochmański – członek  
 
Sąd Koleżeński 
mgr Stanisław Dziedzic – przewodniczący  
mgr Janina Burzyńska – sekretarz  
mgr Anita Kowbel – członek  
mgr Józef Marczyk – członek 
dr Leon Rachwał – członek 
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28 XI 1982-23 XI 1986 
Zarząd 
mgr inż. Mieczysław Mazurek – prezes  
mgr Antoni Rachwał – wiceprezes ds. naukowych 
mgr Antoni Kunysz – wiceprezes ds. budżetowo-gospodarczych 
mgr Tadeusz Burzyński – sekretarz  
mgr Aleksander Kędzior – zastępca sekretarza 
mgr inż. Franciszek Czarniecki – skarbnik 
dr Jan Pająk – zastępca skarbnika oraz przewodniczący sekcji nauk technicznych 
mgr Julian Olszak – redaktor wydawnictw 
dr Zdzisław Budzyński – zastępca redaktora  
mgr Andrzej Koperski – przewodniczący wydziału nauk humanistycznych 
dr Jerzy Piórecki – przewodniczący wydziału nauk przyrodniczych i kierownik Zakładu Fi-
zjografii i Arboretum 
dr Jerzy Machała – przewodniczący wydziału nauk psychologiczno-pedagogicznych 
dr Stanisław Sobocki – przewodniczący sekcji nauk medycznych 
mgr inż. Czesław Głazowski – przewodniczący sekcji nauk astronomicznych 
inż. Czesław Sikora – przewodniczący sekcji nauk rolnych 
Tadeusz Dobrowolski – członek Zarządu 
dr Jerzy Motylewicz – członek Zarządu 
mgr Stanisław Franciszek Gajerski – członek Zarządu 
mgr Zbigniew Ziembolewski – członek Zarządu 
Jan Rożański – członek Zarządu  
 
Komisja Rewizyjna 
mgr Henryk Strzelecki – przewodniczący  
mgr Józef Marczyk – sekretarz  
mgr Bronisław Kochmański – członek  
mgr Włodzimierz Fedewicz – członek 
Maria Tchórzowska – członek  
 
Sąd Koleżeński 
mgr Stanisław Dziedzic – przewodniczący  
lek. med. Bogumił Kilian – sekretarz 
mgr Adam Gawlik – członek  
 
23 XI 1986-18 III 1990 
Zarząd 
mgr inż. Mieczysław Mazurek – prezes  
dr Antoni Kunysz – wiceprezes ds. naukowych  
mgr inż. Franciszek Czarniecki – wiceprezes ds. budżetowo-gospodarczych (do 16 i 1989 r.) 
mgr Tadeusz Burzyński – sekretarz  
mgr Andrzej Koperski – zastępca sekretarza 
Jan Rożański – skarbnik 
Tadeusz Dobrowolski – zastępca skarbnika  
mgr Julian Olszak – redaktor wydawnictw 
dr Zdzisław Budzyński – zastępca redaktora i przewodniczący wydziału nauk humanistycz-
nych 
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dr Bronisław Kochmański – przewodniczący wydziału nauk przyrodniczych  
(do 24 X 1989 r.) 
dr Stanisław Sobocki – kierownik sekcji nauk medycznych 
dr Zofia Lorenc – przewodnicząca wydziału nauk psychologiczno-pedagogicznych 
mgr inż. Czesław Głazowski – przewodniczący sekcji nauk astronomicznych 
mgr Aleksander Kędzior – kierownik sekcji nauk rolnych (do 3 I 1989 r.); dr Tadeusz Wójcik 
(od 3 I 1989 r.) 
mgr inż. Józef Iwaniuk – kierownik sekcji nauk techniczno-ekonomicznych  
(do 20 IV 1988 r.) 
dr hab. Jerzy Piórecki – członek Zarządu  
dr Leon Birn – członek Zarządu 
dr Jan Pająk – członek Zarządu 
dr Jerzy Motylewicz – członek Zarządu (do 20 IV 1988 r.) 
mgr Antoni Rachwał – członek Zarządu 
mgr Roman Fedan – członek Zarządu 
mgr Stanisław Franciszek Gajerski – członek Zarządu 
 
Komisja Rewizyjna 
mgr Henryk Strzelecki – przewodniczący  
mgr Włodzimierz Fedewicz – zastępca  
mgr Maria Tchórzowska – sekretarz  
mgr Adam Gawlik – członek  
mgr Magdalena Szybiak – członek  
 
Sąd Koleżeński 
mgr Apoloniusz Czyński – przewodniczący  
dr Leon Rachwał – zastępca  
mgr Stanisław Dziedzic – sekretarz  
Jan Janiszewski – członek  
Zdzisław Landa – członek  
 
18 III 1990-2 IV 1993 
Zarząd 
dr Michał Kryczko – prezes  
dr Antoni Kunysz – wiceprezes ds. naukowych  
mgr Stanisław Sobczuk – wiceprezes ds. administracyjno-gospodarczych  
(od 9 XI 1990 r. do 25 XI 1992 r.) 
mgr Anna Krochmal – sekretarz  
mgr Henryk Strzelecki – skarbnik (do 9 XI 1990 r.) 
Jan Rożański – skarbnik (od 9 XI 1990 r.) 
mgr Julian Olszak – redaktor wydawnictw (do 19 III 1991 r.) 
dr Zdzisław Budzyński – zastępca redaktora i przewodniczący wydziału nauk humanistycz-
nych; od 6 XII 1991 r. wiceprezes ds. naukowych i redaktor wydawnictw  
mgr Jan Dudek – kierownik sekcji nauk psychologiczno-pedagogicznych  
mgr inż. Czesław Głazowski – przewodniczący sekcji nauk astronomicznych 
mgr Tadeusz Wójcik – kierownik sekcji nauk rolnych 
doc. dr hab. Stanisław Sobocki – kierownik sekcji nauk medycznych 
mgr Stanisław Franciszek Gajerski – kierownik pracowni Przemyskiego Słownika Biogra-
ficznego 
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mgr Janina Czop – członek Zarządu 
mgr Włodzimierz Fedewicz – członek Zarządu (do 10 VIII 1991 r.) 
Jan Gruntowicz – członek Zarządu 
mgr inż. Aleksander Kędzior – członek Zarządu 
mgr Maciej Pietrzak – członek Zarządu 
mgr Antoni Rachwał – członek Zarządu (do 28 VI 1992 r.) 
mgr inż. Janina Zając – członek Zarządu (od 25 XI 1992 r.) 
mgr Ewa Sosnowska – członek Zarządu (od 25 XI 1992 r.) 
 
Komisja Rewizyjna 
dr Zdzisław Konieczny – przewodniczący  
mgr Maria Tchórzowska – sekretarz (do 11 III 1991 r.) 
dr Roman Fedan – członek  
mgr inż. Marian Kawicz – członek  
dr Jan Pająk – członek (do 11 III 1991 r.) 
mgr Krystyna Andrzejczyk – członek (od 17 III 1991 r.) 
mgr Adam Gawlik – członek (od 17 III 1991 r.) 
 
Sąd Koleżeński 
mgr Apoloniusz Czyński – przewodniczący  
Tadeusz Dobrowolski – członek 
Jan Janiszewski – członek  
mgr inż. Stanisław Papiernik – członek  
Zdzisław Landa – członek  
 
2 IV 1993-27 IV 1996 
Zarząd 
dr Zdzisław Budzyński – prezes  
doc. dr hab. Stanisław Sobocki – wiceprezes ds. naukowych  
mgr Aleksander Kędzior – wiceprezes ds. administracyjno-gospodarczych  
mgr Tadeusz Burzyński – sekretarz  
mgr Dorota Mech – kierownik sekcji nauk psychologiczno-pedagogicznych;  
zastępca sekretarza 
Jan Rożański – skarbnik  
mgr Ewa Sosnowska – zastępca skarbnika 
mgr Jacek Krochmal – zastępca redaktora  
mgr Stanisław Franciszek Gajerski – kierownik pracowni Przemyskiego Słownika Biogra-
ficznego 
mgr inż. Czesław Głazowski – kierownik sekcji nauk astronomicznych 
mgr Tadeusz Wójcik – kierownik sekcji nauk rolnych 
mgr Marek Wołek – kierownik nauk humanistycznych (do 3 XII 1993 r.) 
mgr Lilianna Witkowska-Wawer – kierownik sekcji nauk przyrodniczych (od 28 V 1993 r.) 
mgr inż. Janina Zając – członek Zarządu  
mgr inż. Marian Kawicz – członek Zarządu 
mgr Maciej Dalecki – członek Zarządu 
mgr Jan Jarosz – członek Zarządu 
mgr Robert Choma – członek Zarządu 
Jan Gruntowicz – członek Zarządu 
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Komisja Rewizyjna 
Ryszard Dalecki – przewodniczący  
mgr Krystyna Andrzejczyk – sekretarz  
mgr Henryk Strzelecki – członek  
dr Zdzisław Konieczny – zastępca członka  
mgr inż. Helena Pawul – zastępca członka  
 
Sąd Koleżeński 
mgr Apoloniusz Czyński – przewodniczący  
mgr inż. Stanisław Papiernik – członek 
mgr Anita Kowbel – członek  
mgr Andrzej Matusiewicz – członek  
Zdzisław Landa – członek  
 
27 IV 1996-19 VI 1999 
Zarząd 
dr Zdzisław Budzyński – prezes  
doc. dr hab. Stanisław Sobocki – zastępca ds. naukowych  
mgr Aleksander Kędzior – wiceprezes ds. ekonomicznych 
mgr Maciej Dalecki – sekretarz  
Jan Rożański – skarbnik  
mgr Jacek Krochmal – redaktor naczelny Wydawnictwa Naukowego  
mgr Tadeusz Burzyński – członek Zarządu 
Antoni Chrapek – członek Zarządu 
dr Danuta Fanfara – członek Zarządu 
mgr Stanisław Franciszek Gajerski – członek Zarządu 
mgr inż. Marian Kawicz – członek Zarządu 
mgr inż. Jan Karpicz – członek Zarządu 
mgr Andrzej Koperski – członek Zarządu 
inż. Czesław Sikora – członek Zarządu 
mgr Ewa Sosnowska – członek Zarządu 
mgr Ewa Świtek – członek Zarządu 
mgr Lilianna Witkowska-Wawer – członek Zarządu 
mgr Paweł Wład – członek Zarządu 
dr inż. Tadeusz Wójcik – członek Zarządu 
 
Komisja Rewizyjna 
dr h.c. Ryszard Dalecki – przewodniczący  
Maria Osiadacz – sekretarz  
mgr Paweł Andrzejczyk – członek  
mgr Henryk Strzelecki – członek  
Leszek Włodek – członek  
 
Sąd Koleżeński 
mgr Apoloniusz Czyński – przewodniczący  
Zdzisław Landa – członek  
mgr Andrzej Matusiewicz – członek  
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19 VI  1999-22 VI 2002 
Zarząd 
prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – prezes 
dr Jacek Krochmal – wiceprezes do spraw naukowo-badawczych, redaktor naczelny wydaw-
nictw  
mgr Lucjan Fac – wiceprezes do spraw administracyjno-gospodarczych  
dr Maciej Dalecki – sekretarz 
mgr inż. Grzegorz Poznański – skarbnik  
mgr Tadeusz Burzyński – członek Zarządu  
dr Roman Fedan – członek Zarządu  
mgr inż. Aleksander Kędzior – członek Zarządu  
dr Anna Krochmal – członek Zarządu  
mgr Andrzej Matusiewicz – członek Zarządu  
doc. dr Stanisław Sobocki – członek Zarządu  
mgr Ewa Sosnowska – członek Zarządu  
mgr Ewa Świtek – członek Zarządu  
mgr Lilianna Witkowska-Wawer – członek Zarządu  
mgr Paweł Wład – członek Zarządu  
 
Komisja Rewizyjna 
dr hc. Ryszard Dalecki – przewodniczący 
Teresa Prymon – sekretarz 
Leon Hayder – członek 
mgr inż. Mieczysław Kawicz 
mgr inż. Jerzy Karpierz 
 
Sąd Koleżeński 
mgr Apoloniusz Czyński – przewodniczący 
mgr Stanisław Franciszek Gajerski – członek 
Antoni Jaroch – członek 
mgr Andrzej Koperski – członek 
Jan Rożański – członek 
 
 
22 VI 2002 – 25 VI 2005 
Zarząd 
prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – prezes 
mgr Tadeusz Burzyński – wiceprezes do spraw administracyjno-gospodarczych 
mgr Lucjan Fac – wiceprezes do spraw naukowo-badawczych 
dr Maciej Dalecki – sekretarz 
mgr inż. Grzegorz Poznański – skarbnik 
mgr Ewa Sosnowska – redaktor wydawnictw i kierownik Sekcji Nauk Humanistycznych 
doc. dr Stanisław Sobocki – kierownik Sekcji Nauk Medycznych 
mgr Ewa Świtek – kierownik Sekcji Nauk Pedagogiczno-Psychologicznych 
mgr Lilianna Witkowska-Wawer – kierownik Sekcji Nauk Przyrodniczych i Rolniczych 
mgr Agnieszka Andrzejewska – członek Zarządu 
ks. dr Henryk Hazik – członek Zarządu 
mgr inż. Tomasz Idzikowski – członek Zarządu 
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mgr inż. Aleksander Kędzior – członek Zarządu 
mgr Andrzej Koperski – członek Zarządu 
mgr mec. Andrzej Matusiewicz – członek Zarządu 
 
Komisja Rewizyjna 
dr hc. Ryszard Dalecki – przewodniczący 
mgr Adam Gawlik – sekretarz 
dr Jan Kaczanowski – członek 
mgr inż. Mieczysław Kawicz – członek 
mgr Renata Magnowska – członek 
 
Sąd Koleżeński 
mgr Maria Siemaszko – przewodnicząca 
mgr Jarosław Dyrda – członek 
mgr Anita Kowbel – członek 
mgr inż. Damian Strączyk – członek 
Leszek Marian Włodek – członek 
 
 
25 VI 2005-28 VI 2008 
Zarząd 
prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – prezes 
mgr Lucjan Fac – wiceprezes do spraw naukowo-badawczych 
dr Maciej Dalecki – sekretarz 
mgr inż. Grzegorz Poznański – skarbnik, kierownik Sekcji Nauk Przyrodniczych i Rolniczych 
mgr Ewa Sosnowska – kierownik Sekcji Nauk Humanistycznych 
mgr Ewa Świtek – kierownik Sekcji Nauk  Pedagogiczno-Psychologicznych 
mgr Tadeusz Burzyński – członek Zarządu 
ks. dr Henryk Hazik – członek Zarządu 
mgr inż. Tomasz Idzikowski – członek Zarządu 
mgr Tomasz Filozof – członek Zarządu 
mgr Andrzej Koperski – członek Zarządu 
mgr mec. Andrzej Matusiewicz – członek Zarządu 
mgr Tomasz Pudłocki – członek Zarządu 
 
Komisja Rewizyjna 
mgr Renata Magnowska – przewodnicząca 
mgr Marcin Duma – członek 
mgr Krystyna Durbajło – członek 
mgr Jarosław Dyrda – członek 
mgr Grażyna Jakielaszek – członek 
 
Sąd Koleżeński 
mgr Stanisław Franciszek Gajerski – przewodniczący 
mgr Przemysław Chorążykiewicz – członek 
mgr Małgorzata Dziumak – członek 
mgr Anita Kowbel – członek 
mgr inż. Damian Strączyk – członek 
mgr Janusz Motyka – członek 



 
 

 

 
BIULETYN INFORMACYJNY nr 16 

TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ NAUK  w  PRZEMYŚLU 
 

 
 

 

 

 
    97 

 

 
 
28 VI 2008-18 VI 2011 
Zarząd 
prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – prezes 
mgr Lucjan Fac – wiceprezes do spraw naukowo-badawczych 
mgr inż. Waldemar Wiglusz – wiceprezes do spraw administracyjno-gospodarczych 
dr Tomasz Pudłocki – sekretarz, kierownik Sekcji Nauk Humanistycznych 
mgr inż. Grzegorz Poznański – skarbnik, kierownik Sekcji Nauk Przyrodniczych i Rolniczych 
mgr Ewa Świtek – kierownik Sekcji Nauk Pedagogiczno-Psychologicznych 
prof. dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak – członek Zarządu 
mgr Ewa Sosnowska – członek Zarządu 
mgr Marcin Duma – członek Zarządu 
dr Zdzisław Konieczny – członek Zarządu 
mgr Ewa Grin-Piszczek – członek Zarządu 
mgr Andrzej Koperski – członek Zarządu 
mgr mec. Andrzej Matusiewicz – członek Zarządu 
 
Komisja Rewizyjna 
mgr Renata Magnowska – przewodnicząca 
mgr Jarosław Dyrda – sekretarz 
mgr inż. Aleksander Kędzior – członek 
mgr Grażyna Jakielaszek – członek 
dr Maciej Dalecki – członek 
 
Sąd Koleżeński 
mgr Stanisław Franciszek Gajerski – przewodniczący 
mgr Janusz Motyka – członek 
mgr Stanisław Sobczuk – członek 
 
 
18 VI 2011 – nadal 
Zarząd 
dr Tomasz Pudłocki – prezes 
mgr Jarosław Dyrda – wiceprezes do spraw naukowo-badawczych 
mgr inż. Waldemar Wiglusz – wiceprezes do spraw administracyjno- 
gospodarczych 
mgr inż. Grzegorz Poznański – skarbnik, przewodniczący Sekcji Nauk Przyrodniczych 
i Rolniczych 
dr Izabela Wodzińska – sekretarz 
mgr Agnieszka Łach – przewodnicząca Sekcji Nauk Pedagogiczno-Psychologicznych 
mgr Ewa Świtek – wiceprzewodnicząca Sekcji Nauk Pedagogiczno-Psychologicznych 
mgr Jacek Drozd – przewodniczący Sekcji Nauk Humanistycznych 
mgr Ewa Grin-Piszczek – wiceprzewodnicząca Sekcji Nauk Humanistycznych 
mgr Grzegorz Potoczny – sekretarz Sekcji Nauk Humanistycznych 
prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – członek Zarządu 
mgr Marcin Duma – członek Zarządu 
mgr Piotr Haszczyn – członek Zarządu 
mgr inż. Tadeusz Misiak – członek Zarządu 
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mgr Nalan Sarkady – członek Zarządu 
 
Komisja Rewizyjna 
mgr Renata Magnowska (przewodnicząca – zrezygnowała 23 VI 2012 r.) 
dr Maciej Dalecki (przewodniczący od 23 VI 2012 r.) 
mgr inż. Aleksander Kędzior  
dr Grzegorz Klebowicz  
mgr Jerzy Tumidajski (zrezygnował 23 VI 2012 r.) 
 
Sąd Koleżeński 
mgr Janusz Motyka  
mgr Maria Siemaszko   
dr Grzegorz Szopa  
 
 
 

 
 

 
ks. bp Adam Szal 

 
Stuletnia rocznica utworzenia TPN i modlitwa  

w intencji zmarłych członków TPN, 27.06. 2009 r.1 
  

„Naucz nas liczyć dni nasz, byśmy zdobyli mądrość serca”  
(Ps 90,12).   

 
 Wielu ludzi jest obdarzanych przydomkiem mądry. Jedni uważają, że aby być mądrym 
wystarczy posiadać konto w banku, inni grają na giełdzie kupując i sprzedając akcje, wymie-
niają na marki lub dolary. Jeszcze inni, chcąc zapewnić sobie dostatnią starość i dlatego od-
kładają pieniądze na Otwartych Funduszach Emerytalnych. Część z nas wykorzystuje zgro-
madzone oszczędności na budowę domu, rozkręca działalność gospodarczą... Wreszcie są 
tacy ludzie, którzy trzymają swoje oszczędności w domu, jak to się mówi potocznie „w skar-
petce”. Jeszcze inni potrafią poświęcić swoje wszystkie oszczędności, kupując drogocenny 
obraz lub inne dzieło sztuki. Wszyscy ci ludzie mają jednak jedną cechę wspólną: troszczą 
się, aby z tymi ich „skarbami” nic złego się nie stało.  
 Są więc różne skarby w życiu człowieka. Dla jednego człowieka skarbem są drogie 
karmienie, złoto, klejnoty, czy też pieniądze. Dla innych ludzi skarbem są zbiory znaczków 
pocztowych, monet czy też obrazów, książek. Wiemy wszyscy jak cennym dla nas wszyst-
kich jest zdrowie. Wreszcie dla niektórych celem, dla którego żyją, jest sława sportowca, pio-
senkarki czy gwiazdy filmowej. 
 Dla młodego króla Salomona skarbem było jeszcze coś innego. Przyjął on wielką od-
powiedzialność. Miał rządzić narodem wybranym. Wiedział, że początek temu narodowi dał 
sam Bóg i że wśród Izraelitów ten Bóg przebywa. Młody władca pełen zapału chciał rządzić 
narodem jak najlepiej. Korzystając z możliwości danej mu przez Boga poprosił Go nie o co 

                                                
1 Homilia wygłoszona podczas mszy św. odprawionej przez JE ks. bpa Adama Szala w katedrze przemyskiej 
w intencji żywych i zmarłych członków TPN i pracowników MNZP.  
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innego, jak o mądrość, o zdolność sądzenia podległego mu ludu. Taką mądrość i wiedzę uwa-
żał król Salomon za coś cennego, ważniejsze go od złota, czy drogich kamieni. 
 Aby zdobyć majątek materialny, człowiek gotów jest na ciężką pracę, często wynisz-
czającą jego organizm. Dla zdrowia nie waha się przed poniesieniem kosztów, udaje się do 
różnych lekarzy, uzdrowisk, a nawet znachorów, po to aby mieć, czy odzyskać utracone 
zdrowi. Filatelista, czy też inny zbieracz ogarnięty pasją kolekcjonerską długie lata poświęca 
na zgromadzenie swych zbiorów i czuje się szczęśliwy posiadając je. z kolei ten, kto tak jak 
Salomon w mądrości upatruje najwyższą wartość wie, że aby ją zdobyć trzeba wiele czasu 
poświęcić na uczenie się. 
 W tym kontekście popatrzmy na niezwykłych ludzi, o których możemy powiedzieć, że 
przez całe swe życie poszukiwali skarbów. To ludzie, którzy skupili się przed 100 laty 
w Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wśród nich warto wspomnieć Kazimierza Marię i Tadeusza 
Osińskich. Wywodzili się licznej rodziny, która obdarzyła życiem i wychowała 15 dzieci. 
Jeden z nich Kazimierz, urodzony 14 grudnia 1883 r., odznaczał się duchem umiłowania Oj-
czyzny, o której wiemy, że była w niewoli. Według rodzinnej tradycji, mając 10 lat, w czasie 
wycieczki do Krakowa pocałował przez szybę sukmanę Tadeusza Kościuszki, składając przy 
okazji ślub, że w swoim Przemyślu postara się o zgromadzenie podobnych pamiątek prze-
szłości. Myśl ta stała się wspólna dla obu braci – Kazimierza i Tadeusza. Razem zbierali 
wszystko, co ich zdaniem miało jakiś związek w dziejami Ojczyzny i miasta.  Swoistego ro-
dzaju potwierdzeniem słuszności tego pomysłu było przypadkowe odnalezienie w 1897 r. 
gemmy bizantyjskiej, na którą trafiła dziewczynka bawiąca się w piasku przywiezionym znad 
Sanu. Tak się zaczęło tworzenie zbiorów i zawiązywanie początków Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk i Muzeum.  

Założenie TPN w Przemyślu poprzedziło istnienie innych towarzystw: w Warszawie 
(1800), Krakowie (1818), Poznaniu (1857). Spotkanie założycielskie TPN w Przemyślu miało 
miejsce 14 lutego 1919 r. w salach Kasyna Mieszczańskiego przy placu Czackiego 1/3 
w Przemyślu. Towarzystwo miało być polskim ośrodkiem naukowym dla badań z zakresu 
różnych dyscyplin, w którym byłyby rozpowszechniane osiągnięcia w miejscowym środowi-
sku, przez co miało się realizować budzenie własnej kultury i przeszłości historycznej (Kroni-
ka TPN). Założycielom TPN udało się zjednoczyć wokół swoich ideałów wielu ludzi wywo-
dzących się spośród różnych sfer miasta Przemyśla. Warto zaznaczyć, że wśród bardzo czyn-
nie działających członków TPN w Przemyślu byli także duchowni, tacy jak: ks. Władysław 
Kochowski, ks. Stefan Momidłowski, ks. Jan Kwolek i ks. Tomasz Wąsik.  
 Bracia Osińscy kontynuowali dziedzictwo otrzymane w swojej rodzinie. Czuli się 
związani z Bogiem i Ojczyzną, uważając, że to są wartości dla których warto żyć. Zewnętrz-
nym, materialnym śladem tego związku jest współudział Kazimierza Osińskiego w tworzeniu 
tablicy grunwaldzkiej, zdobiącej zewnętrzną ścianę bazyliki archikatedralnej. Uważał za coś 
naturalnego współdziałanie z Kościołem katolickim, służąc fachową doradą jako członek die-
cezjalnej komisji artystycznej (za czasów św. Józefa Sebastiana Pelczara).  
 Nic więc dziwnego, że musieli w ciągu życia płacić nieraz wysoką cenę za wierność 
ideałom, nawet wygnanie i więzienie w czasach sprawowania rządów przez władze komuni-
styczne. Kazimierz Osiński zmarł 4 lutego 1956 r. w wieku 72 lat.  
 Założycielom TPN udało się odnaleźć niejeden skarb. Dzisiejsza Ewangelia mówi 
nam o poszukiwaniu skarbów. Zakopywanie skarbów celem ich ukrycia to sposób praktyko-
wany od zamierzchłych, czasów, aż do ostatniej okupacji. W Palestynie, gdzie wojenny roz-
gardiasz był częstym zjawiskiem, wielu ludzi swoje najcenniejsze rzeczy umieszczało 
w glinianych dzbanach, które były następnie zakopywane. Później po ustaniu niebezpie-
czeństw skarb był wykopywany. Mogło się zdarzyć, że właściciel skarbu zginął. Wtedy skarb 
czekał na szczęśliwca. Ewangeliczny znalazca po to, aby mógł stać się właścicielem tego 
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skarbu poświęcił wszystko, cały swój dotychczasowy majątek. i chociaż być może, czyn jego 
u współczesnych mu ludzi wzbudził odruch politowania, to jednak on sam był uradowany. On 
nie potrafił i nie chciał już obliczać na zimno „czy to się opłaci”. W porównaniu ze skarbem, 
wszystko inne zbladło, straciło swą wartość.  
 Dla nas, chrześcijan, uczniów Chrystusa takim skarbem dla chrześcijanina jest Króle-
stwo Boże, sam Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie i Jego dobra nowina zbawienia. Dla nas, 
uczniów Chrystusa ważne winny być takie wartości jak Ojczyzna, dziedzictwo przeszłości 
i nasze chrześcijańskie korzenie. Kto naprawdę odnajdzie Boga w Jezusie Chrystusie, ten 
z radością odda wszystko inne. Wobec Królestwa Bożego, wobec Boga wszystko inne traci 
na wartości, wszystko inne blednie.  
  Chrystus mówi, że należy wszystko uczynić, żeby ten skarb zdobyć. Słowo „wszyst-
ko” jest znamienne. To znaczy zdecydować się na największe wysiłki, zaryzykować najbar-
dziej niebezpieczne przedsięwzięcia, postawić wszystko na jedną kartę, byle tylko ten skarb 
zdobyć. Tak jak to uczynił „pewien człowiek” z dzisiejszej Ewangelii. Z radością sprzedał 
wszystko, co miał i kupił tę rolę, w której ukryty był skarb. Zachowaniem swoim ów czło-
wiek udowodnił, że jeśli coś posiada prawdziwą i bezcenną wartość, należy za wszelką cenę 
dążyć do zdobycia tej wartości. Taką wartością w naszym życiu jest Chrystus i Jego panowa-
nie w naszym sercu. W porównaniu z Chrystusem wszystkie inne wartości są marne i prze-
mijające. Dlatego chrześcijanin, katolik musi się w swoim życiu opowiedzieć albo za, albo 
przeciw Chrystusowi. Ziemskie królestwa są dobre, nawet czasami bardzo dobre, przynoszą 
człowiekowi wiele korzyści w porządku doczesnym, ale takie patrzenie na życie nie 
wystarcza.   
  Wielu świętych, ale także naszych bohaterów w wymiarze patriotyzmu, czy kultury 
umiało poświęcić wiele, nawet swe życie i zdrowie dla ratowania dóbr kultury, dla okazania 
miłości Ojczyźnie, czy dla dobra swojej rodziny.   
 Oni szukali prawdy, tak jak kupiec z dzisiejszej Ewangelii szukał pereł. To oni nam 
zostawił lekcję, że człowiek nigdy nie może być zwolniony od szukania. Trzeba zawsze szu-
kać do końca i szukać bez końca. Trzeba być w szukaniu wytrwałym. Choćby się musiało 
szukać przez całe życie, aż wreszcie się znajdzie. Historia Kościoła i naszej Ojczyzny znają 
wielu ludzi, którzy szukali aż wreszcie znaleźli.  
  W orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w 1984 r., zatytuło-
wanym „Środki przekazu społecznego pomostem pomiędzy wiarą i kulturą”, Ojciec Święty 
Jan Paweł II stwierdza: „Kultura, wiara, przekaz – to trzy rzeczywistości, między którymi 
tworzy się związek. Od tego związku zależy teraźniejszość i przyszłość naszej cywilizacji, 
wezwanej do tego, by w coraz pełniejszy sposób wyrażać się w swym wymiarze planetar-
nym”. Zgodnie z tym, co zauważa Papież trzeba, aby wiara i kultura uczyły się ze sobą 
współpracować. Nasi poprzednicy skupieni w Towarzystwie Przyjaciół Nauk potrafili połą-
czyć w sowim życiu działanie zmierzające do życia wiarą i poszukiwaniem skarbów 
w rozumieniu dóbr kultury i patriotyzmu. Niech ich przykład zapala nas do naśladowania 
przykładu, który trwa do dziś. 
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mgr inż. Grzegorz Poznański 

 
Kamienica pod numerem 13 ma już 100 lat 

 
              Spacerując po historycznych ulicach Przemyśla spotykamy ciekawe kamienice pod 
względem budowy architektonicznej i urbanistycznej. Takim budynkiem jest kamienica przy 
ul. Słowackiego (dawny Gościniec Dobromilski) pod numerem 13.  
Kamienica ta stanowi wyraźne zakończenie wydzielonego odcinka wschodniej pierzei ul. 
Słowackiego, miedzy placem „Na Bramie”, a skwerem przed budynkiem Nowej Synagogi – 
obecnie Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego.  

Według Gutowskiego1 (2007, 2009) kamienica ta została zbudowana jak inne kamie-
nice wokół synagogi na działkach należących do Juliusza Kleina w roku 1912. Kamienica 
była własnością żydowską i mieszkali tutaj rabini i służba synagonalna. 
Jest to kamienica trzypiętrową z wysokim poddaszem oraz z rozległym parterem i z  głębo-
kimi piwnicami. Po wojnie (po 1944 r.) kamienica przeszła na Skarb Państwa i po remontach 
przystosowana została do zamieszkania przez mieszkańców Przemyśla.   

Jak podaje Gutowski (2007, 2009) budynek ma modernistyczną formę, ale też cechy 
secesyjne. Tak pisze o tej kamienicy Gutowski (2009) w swojej pracy pt. Secesja 
w architekturze Przemyśla: …(…) Kamienica przy ulicy Słowackiego 13 powstała, jak głosi 
umieszczona na niej data, w roku 1912, a więc w czasie, kiedy secesja wciąż jeszcze była po-
pularna na terenie miasta. Niemniej charakterystyczne dla niej dążenie do uproszczenia form 
czyni z niej obiekt wychodzący poza ramy secesji, bliższej raczej nowym modernistycznym 
poszukiwaniom nowoczesnego rozwiązania. Kamienica ta – pod względem rozwiązań arty-
stycznych, wyrazu estetycznego oraz uwarunkowań technicznych – nie jest budowlą zapóźnio-
ną w stosunku do dokonujących się w architekturze Galicji przemian (a za taką byśmy musieli 
ją uznać, określając ją jako secesyjną). Przeciwnie, jest wyrazem nowego myślenia o luksu-
sowym budownictwie mieszkaniowym. Chociaż możemy doszukiwać się w niektórych jej mo-
tywach inspiracji secesją, to niewątpliwie nie możemy włączać jej w ramy stylowe. 
Prowadzący do kamienicy przy ulicy Słowackiego 13 przejazd bramny zamykany był interesu-
jącą secesyjną bramą, dzisiaj pieczołowicie odrestaurowaną: wewnątrz znajdujemy świad-
czącą o wysokim standardzie dekorację z płytek ceramicznych (…). Dalej czytamy: (…) 
w kamienicy przy ulicy Słowackiego 13 mamy bardzo interesującą, metalową secesyjną bra-
mę, odrestaurowaną staraniem mieszkańców. Jej formy dekoracyjne charakterystyczne są dla 
uspokojonej secesji strukturalnej, w której dominuje myślenie geometryczne. Wejście to jest 
interesujące jeszcze z jednego powodu. Prowadziło ono do jednej z najbardziej eleganckich 
kamienic Przemyśla. o jej prestiżu świadczyć może zamontowanie w niej elektrycznej windy, 
niestety do dzisiaj niezachowanej. Rozwiązanie przestrzenne zastosowane tutaj jest dość nie-
typowe jak na Przemyśl, jednakże wpisujące się w schemat eleganckich kamienic. Po przekro-
czeniu owej secesyjnej bramy znajdujemy się w obszernej sieni przejazdu bramnego. Jej ścia-
ny obłożone są wysmakowanymi kaflami, dekorowanymi motywami roślinnymi, pochodzącymi 
wytwórni Brandstätter & Margulies z Przemyśla. Trudno w tym momencie nie zachwycić się 
również oryginalną drewnianą kostką, którą wybrukowany jest przejazd. w dolnych rogach 
bramy znajdują się również metalowe odbojniki, chroniące wnętrze przed przypadkowym 
                                                
1 Gutowski B. 2007. Secesja w architekturze Przemyśla. Wyd. Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „ZAMEK”. 
Przemyśl, s. 55-56, 62-63, 83,101 i ilustracja w Katalogu.  
Gutowski B. 2009. Secesja w architekturze Przemyśla. Wyd. Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „ZAMEK”. 
Przemyśl, wyd. II, s. 89-91, 125-126, 132, 140 i ilustracje kamienicy. 
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zniszczeniem. Przejazd od tyłu zamykała druga, tym razem drewniana brama. z boku znajdo-
wało się wejście do sieni z szeroką klatką schodową. z niej zaś prowadziły wejścia do miesz-
kań, z drzwiami o eleganckiej, nawiązującej do secesji stolarce. w tym wypadku całość, po-
mimo wykorzystania motywów secesyjnych, nie ma jednolitego charakteru Art Nouveau (…).  

Według Wykazu ulic, placów i domów w mieście Przemyślu z 1932 roku kamienica na-
leżała do Heni Riess1.  

Moi dziadkowie od strony mamy, Zdzisława i Władysław Figlarzowie mieszkali w tej 
kamienicy od roku 1946. Według dokumentów rodzinnych, jakie posiadam, od roku 1951 
mieszkania podlegały Zarządowi Miasta w Przemyślu. Później miasto przekazało mieszkania 
pod zarząd firmy „Paged”. Była to firma, która podlegała Państwowej Centrali Drzewnej – 
Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie. Wyniku tej zmiany były z nowym właścicielem 
ciągłe problemy, gdyż chciano pierwszych najemców mieszkań wykwaterować do innych 
mniej ciekawych pomieszczeń. Były pisma i zażalenia mieszkańców do Ministerstwa Leśnic-
twa w Warszawie, do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie i do Miejskiej 
Rady Narodowej w Przemyślu. Problemy te mieszkańcy mieli w latach 1953–1954. Ze 
względu na to, że były ciągłe zmiany w przepisach oraz brak mieszań na terenie miasta  
Przemyśla, aby można było coś ciekawego zaproponować pierwszym właścicielom mieszkań 
pozostawiono lokatorów  w spokoju.   

Do lat 50. XX wieku, a na pewno w latach 1946–1948 w rozległych piwnicach była 
Rozlewnia Piwa „K. Lech”2. Od strony biblioteki były wejścia do przetaczania beczek do 
piwnic.  

Kamienica góruje nad budynkami wzdłuż całej ulicy Słowackiego. 
z przeprowadzonych rozmów z byłymi mieszkańcami kamienicy od lat 50. do końca lat 70. 
na parterze znajdowały się kolejno: sklep tekstylny, wielobranżowy, a obecnie apteka. Po 
drugiej stronie bramy wejściowej zawsze był sklep motoryzacyjny. Na pierwszym piętrze 
mieszkali: państwo Bobowscy, Wiącek, Ciecińscy, Wierzbińscy, Gorczyńscy, Lisowie 
i Pipscy. Na drugim piętrze mieszkali: państwo Fidowie, Figlarzowie, Siwkowie, Raszkie-
wicz, później Parowie i Władykowie. Na trzecim piętrze mieszkali: państwo Blicharscy, Sta-
rzycowie, Gąskowie, Geotzowie, Muchowie i Stawarzowie. w latach 1952–1955 na poddaszu 
były biura Państwowej Centrali Drzewnej – Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie, 
a później pomieszczenia zostały zaadaptowane na mieszkanie. Pierwszymi właścicielami 
mieszkania byli państwo Maria i Józef Dudkowie.  

Moja rodzina – dziadkowie ze strony mamy, Zdzisława i Władysław Figlarzowie 
mieszkali w tej kamienicy prawie pół wieku. W ostatnim okresie, po śmierci męża Władysła-
wa, babcia przeprowadziła się na I piętro – do mniejszego mieszania. Do mieszkania wcho-
dziło się przez długi balkon od strony ul. Bibliotecznej. Mieszkania te były przerobione 
z dawnej drugiej klatki wejściowej do kamienicy.   

Teraz jak przechodzę koło tego budynku przypominają mi się dziecinne i młodzieńcze 
czasy. Przychodziło się do dziadków na tak zwane „babcine pierogi” czy na coś dobrego. 
Późniejszym okresie z bratem miałem obowiązek regularnie przynosić z piwnicy węgiel 
i szczypty drewna na rozpałkę (intensywniej w okresie zimowym), ale te uciążliwości były 
zawsze nagradzane pysznymi wypiekami i słodkościami. Kamienica w tamtym okresie robiła  
na mnie – młodego chłopaka duże wrażenie, naktóry składał się klimat rodzinny dziadków.   

Kiedy tak spacerujemy po przemyskich ulicach warto czasami przystać, spojrzeć do 
góry i pooglądać piękne, już wiekowe budynki – kamienice, które posiadają ciekawą architek-

                                                
1 Źródło: Wykaz ulic, placów i domów w mieście Przemyślu, Przemyśl 1932.   
2 Poznański G. 2003. Zdzisław Jan Landa (1921-2002). Biuletyn Informacyjny TPN w Przemyślu, nr 7, s. 55-58.  
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turę. Jest na terenie miasta coraz więcej odnowionych kamienic, co cieszy, a jednocześnie 
powoduje, że mieszkańcy muszą się nauczyć poszanowania swojej „małej Ojczyzny”.  

 
 

 
 

1912 - data budowy kamienicy. 

 
 

Dziadkowie Zdzisława i Zdzisław Figlarzowie. 
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Fragment elewacji kamienicy. 
 

 
 

Fragment kamienicy od strony biblioteki. 
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Główna brama wejściowa. 
 
 

 
 

Kamienica, ulica Słowackiego 13. 
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Kotek na parapecie kamienicy nr 13, II piętro. 
 

 
 

Moi rodzice Marta z domu Figlarz i Adam Poznańscy  
w oknie kamienicy nr 13. 
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Moja mama Marta Poznańska zd. Figlarz w kuchni. 
 

 
 

Widok eleweacji kamienicy 
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Widok kamienicy. Od tej strony były wejścia  
do przetaczania beczek z piwem. 

 

 
 

Widok kamienicy od strony ulicy Bibliotecznej. 
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Widok kamienicy od ulicy Słowackiego. 
 

 
Źródło: 
Karta pocztowa Przemyśl. Ul. Słowackiego – Słowacki Gasse. 3405 Wydawnictwo Salon 
Malarzy Polskich. Kraków 1917. – w zbiorach prywatnych.    
 
 
 
mgr Ewa Świtek 

Implikacje odpowiedzialności  
z kształceniem uczniów niepełnosprawnych 

  
1. Definiowanie pojęcia „odpowiedzialność” 

 
Odpowiedzialność rozumiana jest i odczuwana przez każdego człowieka, jako jedna  

z istotnych wartości w jego życiu oraz w życiu innych osób. 
 Postrzegana jest często, jako „społeczna ocena czyjejś działalności”1. Wiąże się wówczas 
z  ponoszeniem konsekwencji swoich czynów w aspekcie: moralnym, sprawczym, etycznym 
oraz prawnym. Funkcjonują wszak sformułowania: działać odpowiedzialnie, ponosić odpo-
wiedzialność.  Równocześnie często używane jest pojęcie odpowiedzialności w kontekście 
świadomych wyborów, zdolności do właściwego pokierowania swoim lub czyimś zachowa-
niem. Pojęcie „odpowiedzialny” kojarzone jest również z taką cechą osobowości, która umoż-
liwia bycie: słownym, godnym zaufania, solidnym, rzetelnym 2. 

                                                
1 M. Kościelska, Sens odpowiedzialności Impuls Kraków 2007, s. 9 
2 Tamże, s. 9 
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Pojęcie odpowiedzialności wiąże się w umyśle każdego z nas z poczuciem trudu oraz 
wewnętrznych imperatywów, zwłaszcza moralnych. Stąd funkcjonowanie tego pojęcia  
w zwrotach: unikać odpowiedzialności, uciekać od odpowiedzialności, narzucać odpowie-
dzialność innym lub mieć ją narzuconą. 

Złożoność tego problemu wynika z jego połączenia nie tylko z funkcjonowaniem jed-
nostki, ale i grup ludzi, a nawet społeczeństw. Świadczyć mogą o tym aspekty: religijne, 
etyczne, socjologiczne oraz medyczne odpowiedzialności. Problem odpowiedzialności przy-
biera szerszy kontekst w momencie połączenia go z zagadnieniem kształcenia uczniów nie-
pełnosprawnych. 

 
2. Odpowiedzialność a kształcenie uczniów niepełnosprawnych 

 
Specyfika kształcenia uczniów niepełnosprawnych wymaga nie tylko wiedzy 

 z zakresu metodologii ich nauczania i wychowania. Równolegle z tym bagażem wiedzy teo-
retycznej, obejmującej obszar: pedagogiki (zwłaszcza pedagogiki specjalnej), psychologii 
i socjologii istotne jest nabyte doświadczenie. Obok taktu pedagogicznego ważne staje się 
zrozumienie przez osoby pełnosprawne znaczenia i potrzeby własnej, jednostkowej odpowie-
dzialności związanej z kształceniem uczniów niepełnosprawnych. 

Od chwili przyjścia na świat dziecka niepełnosprawnego pojawia się zagadnienie od-
powiedzialności. Jako pierwsi doświadczają go rodzice tego dziecka. w swoich zmaganiach są 
oni najczęściej: bezbronni, osamotnieni i nie wiedzą, jak postępować w walce z „nieznanym”, 
czyli skutkami danej niepełnosprawności u ich dziecka. 

Dorośli pełnosprawni to jednak nie tylko rodzice i rodzina dziecka (a później również 
ucznia) niepełnosprawnego. Istotne jest właściwe i skuteczne działanie wielu instytucji oraz 
stowarzyszeń funkcjonujących we współczesnym świecie – zarówno w skali europejskiej, jak 
i w obszarze danego państwa, a nawet miejscowości, w której zamieszkuje osoba niepełno-
sprawna. w skali kraju działają w Polsce zarówno struktury rządowe (od ministerstw poprzez 
ich przedstawicieli w danym województwie), jak i  samorządowe – włodarze miast 
 i wsi wraz z lokalnymi radnymi. Wszyscy oni pełnią istotną rolę w nadawaniu kształtu edu-
kacji uczniów niepełnosprawnych w Polsce. Szczególne postępowanie w tym zakresie wyty-
czają stosowne deklaracje i rezolucje ogólnoświatowych organizacji (WHO, UNICEF, 
UNESCO itp.). Wraz z nimi kluczową rolę odgrywa fakt przynależności Polski do struktur 
Unii Europejskiej. 

Wraz z nimi kolejną grupę modelującą w procesie kształcenia uczniów niepełno-
sprawnych są także nauczyciele oraz uczniowie pełnosprawni. Kształcenie uczniów, również 
uczniów niepełnosprawnych, posiada liczne konteksty edukacyjne  ściśle wiążące się 
z pojęciem odpowiedzialności. Dotyczy ono takich zagadnień, jak: poszanowanie czyjejś 
godności, autonomii oraz tożsamości, uznanie czyjegoś prawa do akceptacji, poczucia bezpie-
czeństwa i zaufania, burzenie obaw i stereotypów z równoczesnym przygotowaniem do funk-
cjonowania we współczesnym świecie. Oznacza to nie tylko nabycie przez ucznia niepełno-
sprawnego kompetencji (ewaluowanych podczas: sprawdzianów, testów lub egzaminów gim-
nazjalnych). Wiąże się bowiem nierozerwalnie z umiejętnym i odpowiedzialnym przygoto-
waniem go do bycia osobą dorosłą, dojrzałą 1. 

Całokształt oddziaływań w procesie kształcenia uczniów niepełnosprawnych stanowi 
nieodwracalny ciąg działań i ich konsekwencji. Jednocześnie pełni fundamentalną rolę rewa-
lidacyjną, a nawet szerszą – rehabilitacyjną. Odpowiedzialność osób pełnosprawnych, 
zwłaszcza dorosłych, dotyczy humanizmu poznawczego. Polega on „na przywracaniu godno-
                                                
1 Patrz: W. Dykcik Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej – osiągnięcia naukowe i praktyka (Z perspektywy 
50–lecia pracy pedagogicznej z osobami z niepełnosprawnością) Poznań 2010). 
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ści poprzez dowartościowania ludzi niepełnosprawnych, dążeniu do uznania pełni ich czło-
wieczeństwa, które przez wielu ludzi jest podważane” 1. 

Implikacje odpowiedzialności i kształcenia uczniów niepełnosprawnych posiadają 
również wymiar religijny. To on umożliwia każdemu człowiekowi tworzenie własnej ducho-
wości, klasyfikowanie i odczuwanie wartości. Wsparciem w tych wyborach wartości 
i ich hierarchii jest sumienie. M. Wolicki pisze: „Duchowość człowieka tworzy się przez wy-
bór odpowiednich wartości. Wybór wartości dokonuje się w życiu człowieka w sposób wol-
ny”2.  

Sumienie modeluje nas, gdyż „umożliwia człowiekowi nie tylko dobre rozpoznanie 
i wybór wartości, ale również i dobre poznanie siebie, swoich dobrych i złych stron, zalet 
i wad,  a to jest koniecznym warunkiem rozwoju prawidłowej duchowości” 3. 
Odpowiedzialność i kształcenie uczniów niepełnosprawnych nabierają istotnego wymiaru 
oraz jakości poprzez czynnik duchowy. Wgląd w siebie wzbogaca, wzmacnia we współdzia-
łaniu z uczniami niepełnosprawnymi. 
 

Podsumowanie 
 

Świat decyzji dorosłych jest kreatorem rzeczywistości uczniów, również niepełno-
sprawnych. Specyfika postrzegania otoczenia oraz występujących w nim związków – wynika-
jąca z danego rodzaju niepełnosprawności – powoduje, iż należy z ogromną starannością two-
rzyć i wdrażać prawo, m.in. prawo oświatowe. Wymagania i oczekiwania z tym związane nie 
dotyczą jedynie standardów, deklaracji i wdrażanych projektów, ale przede wszystkim po-
trzeb uczniów – pełno i niepełnosprawnych. Szczególnej rangi nabiera proces kształcenia tych 
uczniów w kluczowym dla nich okresie życia. Jest nim czas wkraczania młodych ludzi 
w dorosłe funkcjonowanie. 

Odpowiedzialne prawodawstwo i odpowiedzialne postępowanie osób dorosłych 
 w kształceniu uczniów niepełnosprawnych stanowi bowiem wzór dla tych ludzi i umożliwia 
im godne współistnienie we współczesnym świecie.   
 

 
dr Grażyna Bielecka 
(Łańcut, Jarosław) 

 
Wpływ edukacji regionalnej na wszechstronny rozwój dziecka  

w wieku przedszkolnym 
 

 „Ojczyzna przedszkolaka jest blisko, 
 na wyciągnięcie ręki – to ulica, dom, podwórko” 

 
 T. Różewicz 

 
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie wszech-

stronnego rozwoju dziecka w relacjach z rodziną, ze środowiskiem społeczno-kulturowym 

                                                
1 Patrz: S. Kowalik Psychologia rehabilitacji, Warszawa 2007, s. 108. 
2 M. Wolicki, Elementy psychologii osobowości, poradnictwa i psychoterapii, Stalowa Wola 2011, s. 109. 
3 Tamże, s. 114–115. 
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i przyrodniczym. Przedszkole stanowi instytucję powołaną do wypełniania określonych pro-
gramem zadań w odniesieniu do dzieci, rodziny i społeczeństwa. 
 Wiek przedszkolny jest właściwym czasem na przybliżenie dzieciom świata, oraz re-
gionu w którym żyje. w tym okresie rozwojowym obserwuje się u dzieci zainteresowanie 
wszystkim, co dzieje się w ich najbliższym środowisku. To co dziecku najbliższe, rodzina, 
dom rodzinny, przedszkole, wieś, miasto, pole, rzeka, park, ludzie, zwierzęta, rośliny – to 
najbliższe środowisko dziecka, to jego mała Ojczyzna. 
 W okresie przemian społeczno-ekonomicznych dokonujących się w Polsce konieczna 
jest realizacja zagadnień z zakresu edukacji regionalnej. Przywiązania dziecka w wieku 
przedszkolnym do tradycji regionalnej przekształcają się z wiekiem w dojrzałą postawę pa-
triotyczną.  

 Aby edukacja przedszkolna była bogata, interesująca i odpowiadała potrzebom dzieci, 
powinna odwoływać się do tego co dziecku bliskie i znane. Takie możliwości stwarza realiza-
cja zagadnień z zakresu edukacji regionalnej. Zagadnieniom związanym z regionem towarzy-
szy najczęściej emocjonalne podejście dzieci. Następuje rozwój aktywności poznawczej przez 
odkrywanie. w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przed-
szkolnego. Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 
2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17). Załącznik nr 1 w obszarze 
15 – „Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne” zawarte są następujące zapisy: 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 

1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują; 
2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się 

w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka; 
3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa; 
4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii  

Europejskiej; 
5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 

 
Program edukacji regionalnej pomaga dzieciom lepiej poznać kulturę regionu, rozwija po-

czucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 
kulturowego w tym symboli regionalnych i narodowych. Umożliwia  dziecku dogłębne po-
znanie środowiska lokalnego: jego historię, zabytki, sztukę ludową i jej twórców poprzez 
m.in. bezpośrednie obserwacje, wycieczki, literaturę, taniec, śpiew. 

Aby prawidłowo realizować treści programowe należy zgromadzić środki dydaktycz-
ne, które przybliżają dziecku omawianą tematykę oraz zapewnić dziecku różne formy kontak-
tu z instytucjami użyteczności społecznej, kulturalnej, twórcami ludowymi, jak również po-
przez gromadzenie pamiątek  przywiezionych z różnych regionów Polski. Należy również 
włączyć rodziców w realizację programu jako partnerów w wychowywaniu dziecka, w duchu 
umiłowania własnej Ojczyzny. Powinni oni brać czynny udział w uroczystościach 
i imprezach przedszkolnych, organizowanych wycieczkach i spotkaniach z twórcami ludo-
wymi.  

Realizując założenia programowe należy pamiętać, że mają one zaowocować 
w przyszłości. Dotyczy to zwłaszcza budowania  postaw, wśród których najważniejszą po-
winna być postawa obywatelska, patriotyczna. Rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przed-
szkolnym jeszcze nie umożliwia tego, aby dzieci posiadały określone postawy. Należy je 
kształtować poprzez przyzwyczajenia, nawyki oraz osobisty przykład.  

Podczas realizacji programu edukacji regionalnej dzieci w naturalny sposób poznają 
coraz większe obszary swojej małej i dużej Ojczyzny, zaznajamiają się z symbolami narodo-



 
 

 

 
BIULETYN INFORMACYJNY nr 16 

TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ NAUK  w  PRZEMYŚLU 
 

 
 

 

 

 
    113 

 

wymi, uczą o historii miasta i regionach Polski. Dzieci razem z nauczycielkami przygotowują 
i uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych o charakterze patriotycznym. Stwarza się im  
często okazję do uczestnictwa w zajęciach, które dotyczą poznawania środowiska społeczne-
go.  

Przedszkole jest obok rodziny, głównym czynnikiem kształtującym osobowość dziec-
ka. Jest następną, po środowisku domowym społecznością, z którą dziecko się styka, i pierw-
szą, która zapoznaje je z pracą i odpowiedzialnością.  

W celu przybliżenia dzieciom ich bliskiego i dalszego środowiska, budzenia u dzieci 
miłości do małej i dużej Ojczyzny, a także kształtowania postaw patriotycznych w wielu 
przedszkolach nauczycielki opracowują programy autorskie  z zakresu edukacji regionalnej, 
które są cennym wypełnieniem pracy wychowawczo-kształcącej. Ich treści ściśle korelują 
z aktualnymi potrzebami najmłodszych, rodziny i placówki przedszkolnej. 

Podczas przeprowadzonych badań w jednym z przedszkoli w środowisku małego mia-
sta na terenie województwa podkarpackiego zgromadzono szereg danych na temat poznawa-
nia środowiska społecznego przez dzieci sześcioletnie. 

Zadano dzieciom szereg pytań szczegółowych odnoszących się do znajomości osób 
i wykonywanych przez nich zawodów, adresu zamieszkania, adresu przedszkola, wiadomości 
dotyczących miasta, w którym mieszka, jego nazwy, herbu i charakterystycznych budowli. 
Kolejna grupa pytań miała na celu sprawdzenie wiedzy dzieci na temat symboli narodowych, 
nazwy stolicy Polski. Badania przeprowadzono na grupie 60 dzieci w wieku sześciu lat, 
w tym 34 dziewczynek i 26 chłopców.  
Test składał się z 15 pytań-zadań dotyczących: 
1. Jak ma na imię twoja babcia i twój dziadziu? 
2. Gdzie mieszka twoja babcia i twój dziadziu? 
3. Podaj imiona twoich rodziców. 
4. Gdzie pracuje twoja mamusia i twój tatuś? 
5. Podaj swój adres zamieszkania. 
6. Podaj adres swojego przedszkola. 
7. Jak nazywa się miasto, w którym mieszkasz? 
8. Zakreśl kredką herb twojego miasta. 
9. Narysuj ramkę wokół budowli związanej z twoim miastem. 
10. Jak nazywa się państwo, w którym mieszkasz? 
11. Podaj nazwę stolicy Polski. 
12. Jak nazywa się największa rzeka Polski? 
13. Od jakich słów zaczyna się hymn Polski? 
14. Wypełnij pola właściwymi kolorami, które przedstawiają flagę Polski. 
15. Otocz pętlą godło Polski. 

W 8 na 60 badanych przypadkach znajomość imion babci i dziadzia nie była w pełni 
znana. Oznacza to, że w 13% rodzin badanych dzieci nie zwraca się uwagi dla poszanowania 
tej indywidualnej cechy jakie jest imię starszych osób w domu rodzinnym. Oznacza to de fac-
to brak rozmowy rodziców na ten temat ze swoimi pociechami.  

Potwierdzeniem  wyżej przedstawionej  opinii jest  odpowiedź na kolejne pytania 
a mianowicie o znajomość miejsca zamieszkania babci i dziadzia. Okazało się bowiem, że  6  
na 60 badanych dzieci nie posiada wiedzy na ten temat. Tak więc co dziesiąta rodzina nie 
przykłada wagi do tego typu informacji. Znajomość imion swoich rodziców wypadła 
w badanej grupie dzieci bardzo dobrze. Poza jednym przypadkiem wszystkie dzieci znały 
i potrafiły wymienić imiona swoich rodziców.  

W czwartym pytaniu o znajomość miejsca pracy rodziców aż 54 dzieci odpowiedziało 
twierdząco i dodatkowo potrafiło wskazać zawód taty i mamy. Oznacza to, że w większości 
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domów mówi się o tym w  obecności dzieci. Jest to wiedza bardzo ważna świadcząca 
o poszanowaniu miejsca pracy, z której każdy z nas czerpie określone korzyści materialne dla 
utrzymania rodziny. Poza tym uświadamianie od najmłodszych lat swoich pociech przez ro-
dziców co do konieczności pracy jest jednym z podstawowych elementów edukacyjnych 
w rodzinie. 

Oznacza to, że w większości domów rozmawia się na ten temat z dziećmi lub w ich 
obecności. Ważnym elementem wychowania jest przekazanie wiedzy o miejscu zamieszka-
nia. Spełnia to dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. w niniejszym badaniu 54 
na 60 dzieci potrafiło wymienić własny adres zamieszkania i to prawidłowo, co również jest 
bardzo ważne nawet celem identyfikacji dziecka. Potwierdza to wcześniej wysnuty wniosek, 
że pewna grupa rodziców nie zwraca w ogóle uwagi na tego typu kwestie. Znajomość miejsca 
zamieszkania to również bardzo ważny przymiot każdego z nas, bo każdy z mocy ustawy jest 
gdzieś zameldowany, gdzieś przebywa na stałe. Adres jest potwierdzeniem takiej małej Oj-
czyzny każdego z nas.  

Ciekawie choć niepokojąco wypadł wynik pytania na temat adresu przedszkola. Tu 
tylko 10 na 60 pytanych dzieci posiadało tę informację. To kolejny dowód na wcześniej sfor-
mułowane wnioski, że pewna grupa rodziców nie zwraca uwagi na jakiekolwiek informacje 
ułatwiające kształtowanie poczucia tożsamości z grupą przedszkolną, rówieśniczą czy są-
siedzką. 

Bardzo ważna jest wiedza na temat miejscowości, w której człowiek się urodził, 
w której  mieszka na co dzień. Dzieci posiadają określoną wiedzę w tym zakresie zaczerpniętą 
albo od rodziców, od babci i dziadzia albo od rówieśników. w badaniu 58 dzieci 
odpowiedziało prawidłowo, wymieniając nazwę miejscowości, w której na co dzień 
mieszkają. Miasto i jego herb jest na tyle znany, że dzieci również wiedzą  o nim wiele. Odpo-
wiedziały prawidłowo w 100% dzieci pytane o zakreślenie spośród podanych przykładów 
herbu miasta. Dzieci wykazały się bardzo dobrą znajomością charakterystycznej budowli mia-
sta. w obu pytaniach o herb i o budowlę w 100% dzieci wykazały się wiedzą kompletną 
i prawidłową. Zachowanie tradycji małej Ojczyzny w tym zakresie przez rodziców 
i wychowawców, którzy prowadzą na wycieczki małych sześciolatków jest realizowane 
zgodnie z wszelkimi regułami.  

Sześciolatki posiadają też określoną wiedzę na temat państwa polskiego i jego symbo-
li. w pytaniu o nazwę własnego państwa 58 dzieci na 60 odpowiedziało i zakreśliło prawidło-
wą odpowiedź. Dzieci znają też nazwę stolicy naszego kraju, ponieważ 58 dzieci odpowie-
działo, że jest to Warszawa.  

Perfekcyjnie wypadła z kolei odpowiedź na pytanie dotyczące największej rzeki Pol-
ski. 60 ankietowanych dzieci wskazało Wisłę. Potwierdza to dużą wiedzę dzieci na temat 
symboli narodowych, takich jak godło, herb, stolica, największa rzeka w Polsce, itd.  

Dzieci znają dobrze słowa hymnu narodowego, co jest bardzo budujące. 
Identycznie wypadły odpowiedzi na pytanie o zakreślenie barw flagi narodowej. Może to 
wskazywać, że na te najważniejsze symbole rodzice i rodzina zwracają wiele uwagi.  

Kolejną bardzo dobrze identyfikowaną kwestią było i jest godło narodowe. Dzieci 
w tym przypadku wykazały się 100% znajomością symbolu ważnego dla każdego Polaka. 
 

Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że istnieje pilna konieczność   
dalszych badań i ewaluacji programów z zakresu edukacji regionalnej.  Powinny one dotyczyć 

pogłębiania dotychczasowych treści ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych (bez-
pośrednie poznawanie instytucji użyteczności publicznej, kontakty z twórcami kultury, wy-
cieczki i spacery). Tylko wówczas dzieci w wieku przedszkolnym nie tylko poszerzą posiada-
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ne wiadomości o swoim regionie i kraju, ale również nabiorą do nich pozytywnego stosunku 
emocjonalnego, warunkującego autentyczny szacunek i miłość do Ojczystego kraju. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że programy z zakresu edukacji regionalnej są 
skutecznym narzędziem dostarczenia wiedzy o najbliższym środowisku rodzinnym, społecz-
nym oraz kształtowania więzi emocjonalnej z tym środowiskiem, a także na stwierdzenie, że 
edukacja regionalna  w przedszkolu wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. Umożliwia 
mu poznanie środowiska lokalnego, historię, zabytki, tradycję, sztukę ludową i jej twórców 
poprzez bezpośrednie obserwacje, wycieczki, literaturę, tańce, w rezultacie wyzwala to 
u dzieci okazję do uczestnictwa i przeżywania.  
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Leszek Szott 
 

Arteterapia – historia, znaczenie i pojęcia 
 

Arteterapia, czyli terapia poprzez sztukę, terapia sztuką, jako termin medyczno-
psychologiczny funkcjonuje w literaturze anglojęzycznej od lat czterdziestych XX wieku, 
w polskiej literaturze pojawił się znacznie później1. o świadomości znaczenia muzyki świad-
czą zapisy w starodawnych kronikach Dalekiego Wschodu w praktykach mnichów tybetań-
skich, kapłanów egipskich, azteckich, inkaskich szamanów plemion indiańskich Ameryki 
Północnej oraz Australii. Muzyka była nieodłącznym elementem rytuałów religijnych 
i leczniczych, mających oddziaływać na psychikę współplemieńców, kształtować ich sposób 
postrzegania i interpretowania świata. Zagadnienie interpretowania oddziaływania sztuki na 
człowieka nie było również obce starożytnym Grekom. Dopatrzono się już wtedy pozytywne-
go wpływu sztuki na człowieka. Należy tu przypomnieć Arystotelesa i sens pojęcia katharsis 
jako oczyszczenia z litości i trwogi. Powyższy sposób rozumienia tego terminu jest bliski 
medycynie greckiej, w której katharsis  oznaczało usunięcie z ciała chorego zbędnych ele-
mentów i rozładowanie nagromadzonych emocji psychicznych. z kolei w wielkim i cenionym 
ośrodku kultury hellenistycznej i jednocześnie centrum medycznym świata starożytnego ja-
kim było miasto Pergamon, teatr  wykorzystywano przy leczeniu obłędu2. Idee starożytnych 
filozofów były inspiracją dla kolejnych pokoleń teoretyków sztuki, psychologów, lekarzy, 
pedagogów. Zwłaszcza w XIX i XX wieku pojawiło się wiele teorii dotyczących sztuki , 
twórczości i ich wpływu na życie człowieka. Ponadto nowych bodźców arteterapii dostarczy-
ły dynamicznie rozwijające się psychologia   i psychiatria, na gruncie której działali badacze 
doceniający terapeutyczny wymiar twórczości i sztuki: Tardieu, Simonton, Lombroso, 
Prinzhorn, Freud, Jung, Rogers, Maslow, Moreno i inni. w literaturze przedmiotu pojęcie „ar-
teterapia”  jest stosowane w dwóch znaczeniach: węższym i szerszym. Pierwsze z nich odnosi 
się do działań terapeutycznych wykorzystujących sztuki plastyczne, drugie zaś określa działa-
nia terapeutyczne sięgające zarówno po sztuki plastyczne, muzykę, teatr, poezję, prozę, za-
bawę.  

Arteterapia jest działaniem twórczym chorych, poddanych opiece terapeutów, podej-
mowanym w sytuacji terapeutycznej przez osoby uprzednio nietwórcze. Działania artetera-
peutyczne powinny zmierzać ku wydobywaniu z pacjentów sił i energii, które pomagają im 
we własnym rozwoju3. Stosowana jest w leczeniu osób dorosłych, dzieci i młodzieży 
z deficytami poznawczymi i fizycznymi, uzależnionych od substancji psychoaktywnych, wy-
kazujących zaburzenia psychotyczne, nerwicowe czy degeneracyjne. w odniesieniu do osób 
zdrowych arteterapia jest metodą odprężającą, uwalniającą od nadmiaru napięcia. Terapeu-
tyczny aspekt tej metody wywodzi się z następujących koncepcji teoretycznych oraz dziedzin 
naukowych: psychoanalizy, teorii postaci, psychologii głębi, oraz psychologii humanistycznej 
i psychologii twórczości, fenomenologii, wychowania przez sztukę, psychopedagogiki. 
 Terapia sztuką funkcjonuje również jako metoda pomocnicza, uzupełniająca różno-
rodne oddziaływania lecznicze oraz wychowawcze, zarówno w terapii indywidualnej, jak 
i grupowej oraz rodzinnej. Stosowana jest zatem jako forma rehabilitacji, metoda diagno-
styczna, resocjalizacyjna oraz relaksacyjna.  

                                                
1 M. Modrzejewska-Świgulska, Warsztaty arteterapeutyczne jako metoda rozwijająca twórcze myślenie 
i działanie dzieci, w: K. J. Szmidt, M. Modrzejewska – Świgulska (red.), Psychopedagogika działań twórczych, 
Kraków 2005, s. 189. 
2 Ibidem, s. 190. 
3 Ibidem. 
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Terapia sztuką wykorzystuje metody i techniki umożliwiające autoekspresję każdemu 
człowiekowi, niezależnie od wieku, stanu zdrowia, zdolności intelektualnych i manualnych. 
Podstawowym zadaniem oddziaływań poprzez sztukę jest możliwość wyrażania własnych 
emocji bez konieczności mówienia o nich, co ma szczególne znaczenie dla osób 
o ograniczonych możliwościach językowych, uniemożliwiających relacjonowanie innym 
swoich przeżyć. Metody arteterapeutyczne pomagają więc poprawić nastrój, pobudzić aktyw-
ność, odzyskać siły twórcze, poznać, wyrazić, uporządkować i zrozumieć własne emocje, 
odreagować nadmierne napięcie emocjonalne, doświadczyć siebie, innych, oraz otaczającego 
świata w sposób bardziej złożony i pełniejszy1. 

 
 Istota arteterapii 

 
W wielu krajach w ciągu ostatniego półwiecza coraz powszechniejsze staje się włączanie 

w praktykę leczniczą i rewalidacyjną metod, których istotą jest oddziaływanie na pacjentów 
przez sztukę. w procesie terapeutycznym wykorzystuje się rozmaite środki kulturowe, w tym 
różne dyscypliny artystyczne. Istotą tak pojmowanej terapii jest wspomaganie lecznictwa oraz 
rehabilitacji. Mówimy zatem o kulturoterapii. 

W procesie terapeutycznym może ona pełnić rozmaite funkcje, na przykład: terapeutycz-
ną i kompensacyjną; dydaktyczną i wychowawczą; komunikacyjną i integrującą; relaksacyjną 
i  profilaktyczną. Poprzez sztukę – obcując z nią, a jeszcze pełniej w sytuacji własnych twór-
czych działań, osoby poddawane arteterapii mają szansę na wyrażanie, przetwarzanie, subli-
mowanie własnych stanów emocjonalnych. Jest to szczególnie ważne dla tych osób, których 
zdolności intelektualne i językowe nie pozwalają im na werbalizowanie swoich przeżyć. Od-
działywanie środkami kulturowymi może obejmować następujące obszary działań twórczych: 
sztuki plastyczne, literaturę, a szczególnie poezję, muzykę, taniec i teatr. w działaniach tera-
peutycznych obszary te często się przenikają i wzajemnie uzupełniają. Podejmowana od wie-
ków przez filozofów i artystów idea jedności wszelkich sztuk ma szansę urzeczywistnić się 
także na gruncie kulturoterapii. Amatorska działalność twórcza wsparta opieką artystów pro-
fesjonalnych może wpłynąć na wzbogacenie świata doznań osoby niepełnosprawnej czy cho-
rej oraz na uaktywnienie mechanizmów kompensacyjnych. Stwarza także szansę na samore-
alizację oraz przeżycie radości tworzenia i sukcesu. Jednak aby oddziaływanie sztuką posia-
dało walor terapeutyczny spełniony powinien być zasadniczy warunek sukcesu owych dzia-
łań, a są nim odpowiednie kompetencje terapeutyczne i artystyczne osoby prowadzącej ten 
rodzaj zajęć rewalidacyjnych2. 

 
Główne cele arteterapii osób z upośledzeniem umysłowym  

 
 Celem arteterapii nie jest stworzenie pięknego dzieła, lecz przekonanie ucznia, że sam 

może stworzyć coś nowego i niepowtarzalnego. Ważne jest, by każdy ślad aktywności dziec-
ka był podziwiany i odbierany jako przejaw ważnej i cenionej twórczości. Ograniczone moż-
liwości tej grupy osób z upośledzeniami wymagają stosowania specjalnych metod pracy, jed-
nakże podlegają podstawowym celom kształcenia, jakim jest  „optymalny rozwój jednostki 
i najlepsze przystosowanie do życia w  środowisku normalnym”3., oraz ogólnym zasadom 
pedagogiki specjalnej określanymi jako zasady rewalidacji. Pojęcie rewalidacji oznacza „dą-
żenie do przywrócenia zdrowia”. Przywrócenie całkowitego zdrowia osobom upośledzonym 
umysłowo jest  niemożliwe, toteż pojęcie „rewalidacja” należy rozumieć w znaczeniu przeno-
                                                
1 Ibidem, s. 191. 
2 P. Szywalski http:/www.literka.plarticle9957.html na dzień 16.05.2008 r. 
3 O. Lipkowski, Pedagogika specjalna, wyd. cyt, s. 41. 
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śnym. Rewalidację można określić jako „wychowanie specjalne jednostek upośledzonych, 
zmierzające do najpełniejszego ich rozwoju”1. 

W ostatnich latach mówiąc o działaniach rewalidacyjnych, mówi  się o stymulacji osób 
o specyficznych możliwościach edukacyjnych. Termin stymulacja oznacza m.in. „pobudzenie 
człowieka do zwiększonej aktywności, wywołane na skutek działania bodźców zewnętrz-
nych”. w pracy pedagogicznej termin ten odnosi się do podejmowanych działań  mających na 
celu „stworzenie [...] warunków do podjęcia różnorodnych form aktywności, pozwalających 
na kształtowanie i doskonalenie pewnych  umiejętności, kompensowanie braków, niwelowa-
nie negatywnych nawyków itp. - czyli na rozwój tegoż ucznia zgodny z jego możliwościa-
mi”2. Zgodnie z tą nową koncepcją pracy z osobami niepełnosprawnymi stymulacja rozwoju 
polega na optymalizacji warunków rozwoju a zakładanym efektem jest umożliwienie rozwoju 
na miarę indywidualnych możliwości.  

W celowym kształtowaniu bodźców wywołujących zaplanowane wrażenia i uczucia, 
zmierzające do rozwoju jednostki, bardzo pomocna jest arteterapia. Arteterapia w znaczeniu 
podanym przez Mariana Kulczyckiego stanowi „układ poglądów i czynności ukierunkowa-
nych na utrzymanie i (lub) podnoszenie poziomu jakości życia ludzi przy pomocy szeroko 
rozumianych dzieł sztuki i uprawianie sztuki”3. Głównym zadaniem arteterapii, według tego 
autora, jest optymalizacja jakości życia. Cele rewalidacji i związanej z nią stymulacji oraz 
arteterapii są zbieżne. Wzajemne wspieranie się i uzupełnianie ich metod i technik jest moż-
liwe i może w sposób korzystny wspomagać rozwój osób głębiej niepełnosprawnych. w tym 
miejscu pojawia się bardzo istotne pytanie: czy uczestnicy zajęć  rewalidacyjno-
wychowawczych, którzy mają ogólnie słabe możliwości ruchowe, liczne zaburzenia senso-
ryczne i nigdy nie osiągną odpowiedniego poziomu dojrzałości neuromięśniowej, by chodzić, 
chwytać, malować, koncentrować uwagę, są twórcze?  Twórczych zabaw jest wiele. Ważne 
jest, by rodzaj twórczości dostosować do możliwości dziecka, tak by czerpało radość ze spo-
tkania z bodźcem, ze swobodnej i twórczej zabawy, by mogło odnieść sukces. Celem artete-
rapii nie jest stworzenie pięknego dzieła, lecz przekonanie ucznia, że jest sprawczy, że i on 
potrafi „coś” zrobić.  Specyfika arteterapii w pracy rewalidacyjnej wynika z konieczności 
przystosowania metody do poziomu funkcjonowania zmysłów i możliwości fizycznych 
uczniów niepełnosprawnych. Czasami forma zajęć nie jest  bezpośrednio związana ze sztuką, 
czy aktywnością twórczą, ale koresponduje z nią. Szczególne znaczenie w pracy z dzieckiem 
głęboko niepełnosprawnym  znalazły działania terapeutyczne przy pomocy barwy, plastyki, 
muzyki,  ruchu i zapachu, ale również zjawisk przyrodniczych. Niewątpliwie techniki artete-
rapeutyczne są atrakcyjnym elementem pracy rewalidacyjnej z osobami z głębokim upośle-
dzeniem umysłowym. Są źródłem niezastąpionych bodźców pobudzających do aktywności 
zaburzone funkcje emocjonalne, percepcyjne i motoryczne uczniów. Działania arteterapeu-
tyczne pozwalają na kształtowanie i doskonalenie pewnych umiejętności, kompensowanie 
braków i ograniczeń psychofizycznych, niwelowanie negatywnych nawyków, uwrażliwienie 
a jednocześnie wyzwalanie aktywności - czyli na rozwój ucznia zgodny z jego możliwościami 
a zarazem zgodny z zasadami rewalidacji.  

Podnoszenie poczucia własnej wartości to główny cel realizowany podczas arteterapii. 
To prawda, że sztuka pomaga w „lepszym poznaniu i określeniu siebie i swoich emocji”. 
Dziecko, któremu udało się zrobić, coś za co było podziwiane i chwalone, z czasem nabiera 
przekonania, iż jest zdolne do przekształcania rzeczywistości. To bardzo ważne 
                                                
1 Ibidem, s. 41. 
2 I. Wendeńska, Świąteczne warsztaty Integracyjne jako jedna z form stymulacji osób o specyficznych możliwo-
ściach edukacyjnych, w: Sztuka w edukacji i terapii, (red.) M. Knapik, W.A. Sacher, Kraków 2004, s. 99. 
3 M. Kulczycki, Arteterapia i psychologia kliniczna, w: Arteterapia (III), Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu nr 57, Wrocław 1990. 
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w kształtowaniu postaw i kompleksowym zdobywaniu doświadczeń przez osoby niepełno-
sprawne. Warto wystawiać prace dzieci na widok publiczny i zachwycać się nimi, tworzyć 
prawdziwą oprawę dla każdego wytworu, gdyż przez to doceniamy wysiłek włożony w ich 
„tworzenie” oraz pozwalamy ich autorom odczuć własną wartość. w ten sposób możemy 
przekonać dziecko, że to co robi jest ważne i dostrzegane, że razem z nim cieszymy się jego 
sukcesem. Dobrze jest obdarowywać tymi wytworami   rodziców, co z wielu względów jest 
potrzebne zarówno im jak i ich dzieciom. Wystawy prac osób niepełnosprawnych najczęściej 
zadziwiają z powodu zaistnienia samego w sobie, także zachwycają autentycznością 
i niepowtarzalnością. Wiadomo, że sprawdzianem skuteczności metody jest dobre samopo-
czucie i harmonijny rozwój ucznia. Nauczyciel pracujący z osobami upośledzonymi umysło-
wo musi ustawicznie poszerzać warsztat stosując poznawane metody w sposób twórczy, musi 
umiejętnie przystosowywać metodę do danego dziecka lub określonej sytuacji.  

Zastosowanie technik arteterapeutycznych  niesie ogromne korzyści dla dziecka  niepeł-
nosprawnego. Dziecko upośledzone umysłowo, nawet  głęboko, może przeżyć swoje życie 
szczęśliwie bądź nieszczęśliwie. Za czynienie dzieci szczęśliwymi jesteśmy odpowiedzialni 
my wszyscy. Arteterapia i związany z nią świat sztuki pozwala osobie niepełnosprawnej, na-
rażonej na nieuniknione trudności życiowe, egzystować w kategoriach piękna. 
 
 
 
Magdalena Peron-Szott 
 

Teatroterapia w życiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych  
intelektualnie 

 
 

Jak wiadomo od zawsze ludzie tworzyli. Najrozmaitsi twórcy z najrozmaitszych po-
wodów, najczęściej dziś już nam nieznanych. Początki sztuki są tak odległe, że nie zawsze 
możliwe do udokumentowania i zrozumienia. w rozważaniach na ten temat napotykamy pew-
ne  trudności. Pierwsza bierze się stąd, że zachowało się bardzo niewiele świadectw z tak od-
ległego okresu. Możemy jedynie przypuszczać, że dawni ludzie rysowali jakieś znaki i wzory 
w błocie czy na piasku, malowali prawdopodobnie ciała, wkładali we włosy pióra i kwiaty lub 
potrafili odtańczyć układy taneczne wyrażające ich stan emocji. z tych form twórczości nie 
zachowało się nic. Nie mamy żadnej możliwości dowiedzieć się dlaczego autorzy pierwszych 
dzieł sztuki  podjęli się trudu ich wykonania. Nie wiemy jakie im przyświecały cele, jak ro-
zumieli własną działalność, ani co ona im dawała. Dzieła te są więc bardzo tajemnicze, często 
niezrozumiałe, ale zawsze wywierają na nas wrażenie.  

Terapię przez sztukę określa się w literaturze jako wszelkie działania terapeutyczne, 
wykorzystujące jako narzędzie terapii kulturę i różne dziedziny sztuki. Działania te polegają 
albo na odbiorze stworzonego przez inne osoby dzieła artystycznego, albo na samodzielnym 
tworzeniu „dzieł sztuki”.  

Aktywność u najmłodszych twórców wynika z ich naturalnego rozwoju, potrzeby po-
znawania i opowiadania o tym, co wiedzą i co przeżywają. Dzieci działają spontanicznie 
i żywiołowo. Od nas, opiekunów oczekują pomocy w przygotowaniu do kreacji, zaintereso-
wania i pozostawienia im wolności tworzenia. Prowadzący zajęcia twórcze powinni więc 
stwarzać im sytuację przejęcia się i wzruszenia, aby dzieci mogły opowiadać, wyrażać gestem 
i mimiką, tworzyć rodzajowe scenki, utożsamiać się z bohaterami, odkrywać, doświadczać, 
próbować, wyobrażać sobie – budzić się emocjonalnie. Wiemy, że dziecko wymaga troskli-
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wej opieki oraz pomocy ze strony rodziców, nauczycieli, wychowawców. Wiemy też, że w  
szczególnej sytuacji są dzieci, które nie rozwijają się prawidłowo, bo mają najrozmaitsze 
ograniczenia. Możemy im pomóc pozwalając aby rozwijały się i były szczęśliwe, mimo ogra-
niczeń wynikających z ich niepełnosprawności. Oczywiście ważne jest, aby zapewnić im jak 
najlepszą opiekę medyczną, jednak nie można pozwolić aby te nasze starania przesłoniły nam 
to, co dla dziecka jest najważniejsze, tj. miłości dającej mu poczucie bezpieczeństwa, również 
poprzez uznanie prawa do swobodnego wyrażania swoich uczuć sztuką. Deklaracja Nilsa 
Iwara Sundberga podkreśla, iż każda osoba niepełnosprawna musi korzystać z pełnego dostę-
pu do oświaty, kształcenia, informacji i kultury, przy czym musi mieć możliwość wykorzy-
stania swojego potencjału twórczego. Wszystkie działania polegające na poddaniu dziecka 
zajęciom twórczym (kreatywnym) pomagają zapobiegać pogorszeniu się stanu zdrowia, wy-
rabiają pożądane cechy osobowości oraz pobudzają kształtowanie i rozwijanie uzdolnień, 
mających urzeczywistnić pragnienia i zamierzenia dziecka. Zajęcia kreatywne, tak zwana 
rewalidacja twórcza czy terapia sztuką, mogą przyczynić się do ekspansji rozwoju, dojrzałości 
i stanowić siłę uzdrawiającą, gdzie jednostka ludzka, starając się jak najlepiej wyrazić siebie, 
kształtuje nowe jakościowo stosunki z otoczeniem 

Obszarem aktywności artystycznej osób niepełnosprawnych jest między innymi teatr. 
Terapia przez teatr (teatroterapia) rozwinęła się na tyle, że niektórzy zastanawiają się, czy 
mamy do czynienia tylko ze sposobem leczenia, czy może już z nową formą teatru. Ponieważ 
kanony i kryteria ulegają zmianom, pytania o sprawność intelektualną aktorów przestają mieć 
aż takie znaczenie. Skoro reżyserzy teatralni  i aktorzy mogą przedstawiać i grać sztuki Szek-
spira w „wersji uwspółcześnionej”, a więc zmienionej, dlaczego nie mogą odgrywać ich oso-
by niepełnosprawne intelektualnie w takiej wersji, jaka odpowiada ich doświadczeniu oraz 
możliwości prezentacji scenicznej? Pojawiają się głosy, aby uznać tę artystyczno-
terapeutyczną działalność za sztukę, a jej aktorów za pełnoprawnych artystów. Trzeba jednak 
zrozumieć sprzeciw tych, którzy mieli okazję zobaczyć takie typowe „przedstawienie teatral-
ne”, a w nim „kierowniczkę” zespołu ręcznie sterującą każdym niemal „aktorem”, nieustannie 
podpowiadającą co mówić i robić, biegającą po całej scenie i wymachującą ściśniętymi 
w dłoniach kartkami z tekstami ról. 

 Prezentowane spektakle są albo bardzo dobre, albo bardzo złe. Tych drugich nie po-
winno się pokazywać na scenie nawet dla rówieśników czy rodziców. w czasie spektaklu wi-
dać, czy aktorzy grają i utożsamiają się z rolą, czy wypełniają tylko wizję i polecenia reżyse-
ra, a nie rozumieją nic z tego, o czym mówią i co grają. To nie jest teatr ani teatroterapia. Lu-
dzie niepełnosprawni intelektualnie w sobie tylko znany sposób potrafią przypilnować swoje-
go prawa do prawdy scenicznej i obnażają fałsz źle dobranych ról, które jeżeli nie są na ich 
miarę i możliwości – obrażają ich. Problemem jest właśnie to, że prowadzący teatr instruktor, 
opiekun czy reżyser – nawet nieświadomie poprzez ludzi niepełnosprawnych – stara się dzię-
ki nim i pracy teatralnej z nimi wykreować siebie. 

Droga do teatru osób z upośledzeniem umysłowym prowadzi poprzez ich doświadcze-
nia. Trzeba poznać ich osobowość oraz rozumieć potrzeby i problemy. Jeśli zapomni się  
o nich samych, zatrzymują się na drodze twórczej, bo nie biorą nic dla siebie. Istnieje znak 
równości między teatrem a życiem. Los postaci scenicznych splata się z prawdziwym życiem 
aktorów. Teatr otwiera przed nimi szansę rozwoju i zmiany losu. Dlatego reżyser powinien 
tak przygotowywać spektakle, aby odtwarzane postacie odzwierciedlały ich przeżycia. Do-
brze prowadzona teatroterapia pozwala rozwijać się intelektualnie, emocjonalnie i społecznie, 
nabierać pewności siebie, świadomości nie tylko roli aktorskiej, ale i siebie samych.  

Teatr Terapeutyczny w swoim założeniu jako główną metodę pracy stosuje dramę oraz 
psychodramę, co pozwała oddziaływać na osoby niepełnosprawne psychoterapeutycznie. Po-
przez samodzielne przygotowywanie wszystkich etapów przedstawienia takich jak: tworzenie 



 
 

 

 
BIULETYN INFORMACYJNY nr 16 

TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ NAUK  w  PRZEMYŚLU 
 

 
 

 

 

 
    121 

 

scenariusza, scenografii, opracowania muzycznego, technicznego, inspicjentury oraz prezen-
tacji  przedstawienia, tworzy się więź pomiędzy twórcami. Kształtują się relacje koleżeńskie 
a także odpowiedzialność i współodpowiedzialność za wykonaną pracę. Wspólne tworzenie 
wymaga także punktualności i obowiązkowości. Cechy te mają znaczenie, podczas prób sa-
modzielnego wchodzenia w relację z rówieśnikami, oraz sytuacjami życiowymi. Zbiorowe 
działania integrujące grupę, dają uczestnikom poczucie przynależności i akceptacji 
w społeczności o podobnych problemach i potrzebach osobistych i społecznych. Spektakl 
teatralny jako uwieńczenie procesu  twórczego, jest potwierdzeniem przeprowadzonej terapii 
i daje osobom niepełnosprawnym możliwość przedstawienia swojej twórczej ekspresji. Za-
prezentowanie się publiczne przełamuje bariery psychologiczne, zarówno ze strony osób nie-
pełnosprawnych, jak i lokalnego środowiska. Daje też możliwość, osobistego przedstawienia 
swoich problemów przez osoby niepełnosprawne. Skierowanie tej wypowiedzi scenicznej do 
konkretnych odbiorców,  daje możliwość konfrontacji. 

Profesor Aleksander Jackowski jest zdania, że informacja o niepełnosprawności autora 
jest w niektórych przypadkach konieczna. Bez niej moglibyśmy nie zwrócić uwagi na twór-
czość wielu osób ze względu na jej słabszą wartość artystyczną. a tym samym nie docenić 
wysiłku i pracy, jaki włożyli ludzie mający różne fizyczne bądź mentalne trudności i ograni-
czenia. Ta perspektywa pozwala zauważyć i docenić również ich dzieła. Jest jeszcze inny 
aspekt. Może najważniejszy. Nie liczy się to, czy coś jest sztuką czy nie. Ważne jest stworze-
nie osobie niepełnosprawnej szans rozwoju, w wyniku których będzie mogła czerpać satys-
fakcję, radość i dokonywać autonomicznych wyborów. Życie każdego człowieka zawsze było 
i jest przepełnione różnego rodzaju emocjami oraz potrzebami, a ich źródłem są nie tylko 
osoby, ale także zdarzenia lub rzeczy. Emocje te rzadko bywają przy tym wyraźnie określone 
i jednoznaczne. Sztuka pozwala uporządkować je i opowiedzieć swoje przeżycia, wyrażać to, 
na co brakuje nam słów (czasem z różnych powodów) również organicznych. Nawet 
w śmiesznym obrazku rysowanym woskową kredką można zawrzeć różne bardzo osobiste 
emocje. Obserwując dziecko podczas tworzenia oraz oglądając jego dzieło możemy dowie-
dzieć się wiele o jego potrzebach, lękach i przeżyciach.  

Nowa sytuacja budzi zaciekawienie, łamie stereotypy. z czasem pozbawia lęku i obaw 
przed podjęciem działań w nowej sytuacji. Korzystne jest więc wprowadzanie różnorodnych 
działań twórczych, ponieważ pomagają one likwidować zahamowania i odrzucać lęk przed 
podjęciem nowego, popełnieniem błędów, troski o nie zawsze potrzebną dokładność. Należy 
chwalić każdy objaw inwencji twórczej. Akceptacja zachęca do tworzenia, ośmiela do podej-
mowania nowych prób, nowych rozwiązań. Angażuje, otwiera twórczo, wnosi powiew wol-
ności w tworzeniu. Pobudzenie ciekawości odkrywania różnych zjawisk, zdarzeń, rzeczy 
i praktyczne ilustrowanie wiedzy o nich, to prawdziwa stymulacja to prawdziwy start 
w długotrwały proces rozwoju wyobraźni. Rozwój wyobraźni wiąże się z całą gamą różno-
rodnych aktywności, które dziecko podejmuje po to, aby zebrać odpowiednie doświadczenia 
i aby później skorzystać z nich w podjęciu działania kreatywnego - w tworzeniu. Dostrzega-
nie tych potrzeb i umiejętne kierowanie ich zaspokojeniem sprzyja harmonijnemu rozwojowi 
jednostki. z obserwacji i badań opisywanych w literaturze wynika, że zajęcia twórcze 
z dziećmi niepełnosprawnymi działają znacznie intensywniej niż rehabilitacja prowadzona 
w tradycyjnej formie i dzięki nim można w znacznie krótszym czasie osiągnąć optymalne 
efekty. Okazuje się, że systematycznie prowadzone zajęcia artystyczne wpływają korzystnie 
na rozwój sprawności manualnych, na rozwój ruchowy dzieci niepełnosprawnych, na precy-
zję ich ruchów i szybkość działań. Szczególnie odpowiedni dobór ćwiczeń plastycznych 
z tworzywami bezkształtnymi, takimi jak glina, masa solna, papier sprawiają dzieciom nie 
tylko przyjemność, ale dają im także poczucie satysfakcji z wykonanego dzieła.  
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Terapia kreatywna umożliwia też niepełnosprawnym rozwój autoorientacji i orientacji 
przestrzennej o wiele lepiej niż tradycyjne metody. w rewalidacji twórczej dzieci z różnymi 
dysfunkcjami ich samoocena i samoakceptacja ulegają pozytywnym zmianom. w procesie 
tym następuje również rozwój zachowań prospołecznych, co wiąże się z korzystnym funkcjo-
nowaniem w społeczeństwie. 

Zgodnie z teorią i badaniami na temat oligofrenii, najbardziej zaburzoną sferą u osób 
z upośledzeniem umysłowym jest wyobraźnia i myślenie abstrakcyjne. Jednak to właśnie 
dzięki twórczości istnieje tak wiele możliwości rehabilitacji. Jest to paradoks, który  zachęca 
do ciągłego zgłębiania tego tematu.  
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Magdalena Peron-Szott 
 

Wartości moralne w zawodzie nauczyciela 
(2012 – Rok Korczaka) 

 
 „Wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata 
a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje, przeżyje z dziećmi wielkie chwile”. To 
postulaty głoszone przez Janusza Korczaka. W nich zawiera się cała mądrość dotycząca celu, 
który powinien sobie stawiać nauczyciel, wychowawca. Żeby móc postawić sobie takie zada-
nie trzeba je właściwie odczytać, to znaczy być świadomym wartości jakie ze sobą niesie, nie 
jest bowiem tak, że zakładamy sobie cel pedagogiczny i realizujemy go za pomocą pewnych 
środków, które otrzymaliśmy wraz z wykształceniem. w czasie najdłuższych i najbardziej 
szczegółowych nawet studiów nie dostaniemy narzędzi, które nazywają się: miłość, głębia 
życia duchowego, szacunek dla prawdy, uczciwość, bezinteresowność, prawość, odpowie-
dzialność, słowność, optymizm życiowy. Nie można się nauczyć kultury ducha, intelektu 
i woli. 
 Czym więc jest ten zbiór wartości, które moim zdaniem powinny cechować wycho-
wawcę? Zgadzam się tutaj z J. von Rintelen, który pisze: „Gdy mowa o wartościach chodzi 
nam o treści sensowne, jakościowe i możliwe do zobiektywizowania, które są uznawane 
w postawach jako cele świadomego lub nieświadomego dążenia i które mogą być stopniowo 
urzeczywistniane”. 

Zanim jednak przejdę do omawiania kolejnych wartości  muszę zaznaczyć bardzo 
ważną sprawę. Otóż rozwój cywilizacyjny umieścił nas jako tryby w swojej machinie 
i staliśmy się częścią świata technicznego - w zasadzie wszystko wokół nas staje się obliczal-
ne, możliwe do zaprogramowania. Zdążyliśmy się przyzwyczaić przez ostatnie kilkadziesiąt 
lat, że wszystko da się zaplanować, nawet wychowanie człowieka. Wydaje się, że kiedy przy-
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łożymy szablon, człowiek powinien się do niego dopasować. Niestety, moralności, etyki, war-
tości nie da się „wyćwiczyć”. Można człowieka nauczyć jaki obecnie panuje kanon piękna, 
tak że kiedy wejdzie w kontakt że sztuką, będzie mógł powiedzieć co jest wartościowe jako 
sztuka a co nie. Będzie on niestety pozbawiony jednej zasadniczej umiejętności – przeżywa-
nia piękna, jeśli nie ma tego w sobie, jeśli jego serce i umysł nie są wrażliwe na piękno nigdy 
naprawdę nie zrozumie dlaczego powinien zachwycać się przedmiotem, kolorem czy innym 
doznaniem estetycznym. Podobnie jest z wartościami. Możemy oczywiście powiedzieć stu-
dentom pedagogiki co jest szczególnie ważne w etyce nauczyciela i jakie wartości powinni 
w sobie pielęgnować, być może nawet większość przejmie się tymi zaleceniami, jeśli jednak 
nie mają ich ugruntowanych w sobie, jeśli nie wypływają one z nich jakby organicznie, to 
zawsze będzie istniało niebezpieczeństwo niezrozumienia potrzeby takiego a nie innego po-
stępowania. Nauczyciel, wychowawca, to specyficzny zawód, który właściwie wykonuje się 
przez całe życie. Po godzinach, na urlopie, nauczycielem jest się zawsze. Wierność warto-
ściom jest więc także jedną z zasadniczych wartości w zawodzie nauczyciela. Kto nie ma so-
lidnego kręgosłupa moralnego szybko się wypali. Często słyszy się z ust nauczycieli, że ich 
życie prywatne nie powinno nikogo obchodzić, że to co robią poza szkołą, jest ich i tylko ich 
sprawą. Nic bardziej mylnego, ponieważ nie to co mówimy dzieciom jest prawdą, lecz to, co 
mogą zaobserwować na naszym przykładzie. Nie można mówić dzieciom o pasji, oddaniu 
i uczciwości, kiedy samemu wykonuje się zawód wymagający powołania  często przez po-
myłkę, splot jakichś wydarzeń lub z braku innego pomysłu, często też z wygody, argumentu-
jąc wybór małą ilością godzin i wakacjami. Nie da się więc być dobrym wychowawcą, nie 
będąc dobrym człowiekiem. Ktokolwiek zna dzieci, lub w najmniejszej choćby części zacho-
wał w sobie odrobinę dziecka, wie, że każde kłamstwo, każdy fałsz dziecko wyczuwa i choć 
potrafi wybaczyć to przecież zachowuje to w pamięci. Trzeba także pamiętać o tym, że kiedy 
mamy do czynienia z dziećmi które są kochane, zdrowe, szczęśliwe, pochodzą z udanych 
kochających się rodzin to bycie kulturalnym, wyrozumiałym i cierpliwym jest prostsze, niż 
wtedy kiedy trzeba pomóc dziecku, które ma problem. Jak pisał Antoni Kępiński: „Aby zdo-
być zaufanie młodego pacjenta, trzeba być człowiekiem prawdziwym”,  to samo dotyczy re-
lacji między nauczycielem a uczniem, trzeba pamiętać, że dziecko szczęśliwe jest radosne, 
natomiast dziecko niegrzeczne, agresywne to dziecko, które potrzebuje szczególnej opieki 
i miłości.  

Wiedza w życiu człowieka jest owocem poznawania, uczenia się, prowadzenia badań. 
Nauczyciel, chcąc przekazywać wiedzę innym powinien przede wszystkim dbać 
o odpowiedzi poziom własnego wykształcenia. Stale aktualizować posiadane informacje 
z zakresu swojego przedmiotu, ale również z życia społecznego, kulturalnego itd. Nie wy-
obrażam sobie dobrego nauczyciela, który nie pasjonuje się przedmiotem nauczania czy swo-
ją pracą. Zarówno samowiedza, która dotyczy rozwoju osobistego nauczyciela tak i wiedza 
ogólna powinna być wartością a nie koniecznością. Człowiek spełnia się w życiu przez to, że 
poznaje, zdobywa wiedzę, kultywuje intelekt, ale także przez to że kocha, miłuje i w sposób 
wolny staje się darem dla drugiego człowieka. Nie może nauczyciel przekazywać tylko samej 
wiedzy ale musi także przekazywać wartości moralne, wartości związane z wolą ludzką 
i dążeniami.  

Samą postawę moralną, życiową postawę nauczyciela wyznaczoną przez wartości mo-
ralne i religijne określić można jako etykę w zawodzie nauczyciela. Dla tej etyki każdy czło-
wiek, dziecko, staje się podstawowa, autonomiczną i uniwersalną wartością. Miarą tej warto-
ści jest wnikliwe i przyjazne patrzenie na dziecko, tak aby je zrozumieć a potem potrafić mu 
pomóc. A. Kępiński pisał: „Aby poznać, trzeba pozwolić być”… „pozwolić drugiemu być”.  
Nie chodzi przecież o uznanie istnienia tylko o wolność. Wolność, która jest wartością równie 
ważną dla tego kto się uczy jak i dla  nauczyciela. Żadna sytuacja ani inny człowiek nie może 
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nikogo zmuszać do wykonywania tego właśnie zawodu. Jeżeli ktoś czuje się zobowiązany 
i pracuje z dziećmi wbrew sobie, powinien zmienić zawód. To jeden aspekt wolności, chodzi 
także przecież o inne wybory, o możliwość poznawania świata, o nie podleganie wpływom 
i umiejętne przekazanie znaczenia wolności uczniom 

Dlaczego dla nauczyciela taka ważna jest etyka? Otóż z kilku powodów. Po pierwsze 
nauczycielowi uczciwemu etycznie łatwiej jest towarzyszyć wychowankom w drodze rozwo-
ju duchowego, ale także dlatego, że rozumiejąc tę wartość jaką jest etyka może ją zasiać 
w młodych ludziach. Ideałem etyki jest bowiem zbudowanie ładu wewnętrznego 
w człowieku. Przezwyciężenie nieszczerości, dwuznaczności, o wyzwolenie z obłudy. Myśle-
nie etyczne odzwierciedla najgłębsze pragnienie człowieka – pragnienie bycia sobą. 

Ważne dla nauczyciela często zaznaczane przez nauczycieli jako najważniejsze jest 
poczucie obowiązku. w moim jednak rozumieniu nie chodzi  jedynie o punktualność, czy 
wzorowe prowadzenie dokumentacji. Dla mnie poczucie obowiązku wiąże się z wiernością 
wyznawanym wartościom. Świadomość, że jeśli ja teraz nie powiem że białe jest białe 
a czarne czarne to nikt tego nie powie. Jeżeli teraz nie pójdę tą drogą, to nikt tego nie zrobi. 
Nie są jednak te wartości wiele warte jeżeli służą jedynie jako sztandar do podkreślania swo-
ich właściwych postaw. Kiedy człowiek mówi „zrobiłem tak, bo tak trzeba” wiadomo, że jest 
szczery w swoim postępowaniu, ponieważ nie znajduje w nim niczego niezwykłego a jedynie 
wykonuje swoją powinność.  Tak więc szczerość to kolejna wartość, której nie da się przece-
nić, ważna zarówno wobec siebie jak i uczniów. w moim pojęciu nie traci autorytetu czło-
wiek, który popełnia błąd i przyznaje się do tego. Zaś ten który jest nieomylny nigdy praw-
dziwego autorytetu mieć nie będzie. 

Praca nauczyciela mimo wielu kąśliwych przysłów jest niezwykła, to jedyne w swoim 
rodzaju powołanie do uczestniczenia w duchowym rozwoju drugiego człowieka. To inwesto-
wanie własnej duchowości, aktywności intelektualnej i fizycznej w żywego, rozwijającego się 
ducha ludzkiego. 

 
Literatura:  
 
1. Ks. Józef Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982. 
2. Antoni Kępiński,  Autoportret człowieka. Myśli i aforyzmy, Kraków 2007. 
3.Kazimierz Szewczyk, Wychować człowieka mądrego: zarys etyki nauczycielskiej, Warsza-
wa-Łódź 1999. 
 
Artur Jabłoński  

(Toruń) 

Aluzje historyczne w twórczości 
Krzysztofa „Grabaża” Grabowskiego1 

 

 Krzysztof „Grabaż” Grabowski należy do twórców, którzy aluzję wykorzystują wyjąt-
kowo często. Dzięki temu zabiegowi nawet proste piosenki zyskują na znaczeniu, wpisując 
się w pewną ściśle określoną tradycję. Nawiązując do niej – kontynuują ją i kultywują. Gra-
bowski, śpiewając swoje teksty, przyczynia się do upowszechniania określonych dzieł. Wy-
                                                
1 Tekst jest zmodyfikowanym fragmentem pracy licencjackiej pod tytułem Aluzja i inne formy nawiązania 
w: twórczości Krzysztofa „Grabaża” Grabowskiego, który w swojej podstawowej formie posłużył jako referat 
na konferencji Unisono na pomieszane języki, zorganizowanej przez Uniwersytet Opolski w Tułowicach 
w dniach 9–10 października 2010 roku. 
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korzystuje w piosenkach zarówno kulturę wysoką, jak i popularną, nie wyróżniając szczegól-
nie którejkolwiek z nich. 
 Grabowski posługuje się kilkoma rodzajami aluzji, wszystkie one dadzą się jednak 
przyporządkować do któregoś z typów wyróżnionych przez Konrada Górskiego [GÓRSKI 
1973]. Podział dodatkowy, przeprowadzony w obrębie jego twórczości, pozwala wyróżnić 
aluzje muzyczne, filmowe, literackie i historyczne. Wytłumaczenie takiej typologii, a także 
uzasadnienie, dlaczego posługuję się pojęciem aluzji zamiast modnej współcześnie interteksu-
talności, zawarłem w swoich poprzednich tekstach, gdzie podejmowałem odpowiednio tema-
tykę aluzji muzycznych i filmowych [JABŁOŃSKI 2009], a także analizowałem dwa silnie 
związane z romantyzmem teksty: Bal u senatora 85 i Bal u senatora 93 [JABŁOŃSKI 2010]  
 Rzadko zdarza się, by w utworze Grabowskiego występowała tylko pojedyncza aluzja. 
Zazwyczaj jest ich więcej, i to różnych typów. Historyczna miesza się z muzyczną czy lite-
racką. Wynika to z faktu, że teksty piosenkarza są silnie związane z duchem swoich czasów, 
funkcjonują nieustannie w czytelnej sieci odniesień i, choć mogą funkcjonować jako refleksje 
natury ogólnej, chcąc nie chcąc, sprowadzamy je w myślach do konkretnych realiów histo-
rycznych. Tak jest na przykład w przypadku Józefa K., zdawałoby się, piosenki będącej hoł-
dem i komentarzem do utworu Kafki, a która wpisana w kontekst zaczyna być odczytywana 
jako próba opisu życia człowieka w niewoli systemu socjalistycznego przez analogię do boha-
tera Procesu. 
 Aluzje historyczne, podobnie jak inne typy, pojawiają się zarówno w tytułach, jak 
i wewnątrz tekstu. Bywają podstawą utworu, wokół nich zbudowana jest wówczas piosenka, 
ale i dodatkowym elementem, rozszerzającym pulę kontekstów możliwych do uwzględnienia 
przy odczytywaniu znaczeń. 
 Wszystkie dają się podzielić na trzy grupy: odwołania do wydarzeń historycznych, do 
postaci historycznych oraz, mniejsze liczebnie, nawiązania do nazw młodzieżowych organi-
zacji. Zdarzają się teksty, które przynależeć mogą do obu lub nawet wszystkich. Konkretnego 
przyporządkowania dokonałem wówczas w oparciu o element dominujący, wymowę piosenki 
korelującą wyraźnie z jedną z nich. 

Jako przykłady aluzji do postaci historycznych pragnę wymienić dwa teksty: List do 
Che oraz Raissę. Piosenka, będąca zresztą nawiązaniem do utworu Carlosa Puebli & Sus Tra-
dicionales Hasta Siempre, przedstawia Che Guevarę jako towar, wskazując merkantylizm 
ludzi korzystających z jego rozpoznawalności i sygnalizując odejście kubańczyków (a w szer-
szym planie: wszystkich rewolucjonistów) od bliskich mu ideałów. Che był zarówno dokonu-
jącym rewolucji, jak i jej teoretykiem [BAŃKOWICZ I DUDEK 1996]. Grabowski, kierując swój 
utwór do partyzanta, zwraca się nie tylko do kluczowej postaci w kubańskiej wojnie domo-
wej, lecz także do badacza, a więc ściera się z nim również na poziomie idei. Dla doświad-
czonego przez polskie przemiany wokalisty (podobnie jak dla mas ludzi próbujących, zgodnie 
z oryginalnym tekstem Carlosa Puebli, kontynuować jego dzieło) Che jest symbolem, którego 
historia jest znana i rozpoznawana na całym świecie. Chcąc ugodzić w rewolucję jako ideę, 
pokazać jej nieskuteczność, sięga Grabowski po najszerzej rozpowszechniony przykład, mo-
dyfikując sens pośmiertnej, laudacyjnej piosenki Carlosa Puebli. Ukazanie współczesnych 
sposobów funkcjonowania wizerunku Che oraz zestawianie krwawych metod walki 
z działaniami terrorystycznymi służy obnażeniu nieskuteczności rewolucyjnych działań (no-
we spojrzenie na przeszłość przez pryzmat teraźniejszości jest rozwiązaniem nieobcym auto-
rowi, co pokazuje przykład kluczowych dla jego światopoglądu Balów u Senatora).  
Pojawienie się postaci historycznej w tytule (List do Che, Katarzyna ma katar – nawiązująca 
do rosyjskiej carycy, lecz także do utworu uwielbianego przez Grabowskiego Jacka Kaczmar-
skiego, Snu Katarzyny II, co czyni z tekstu Grabaża już drugi przykład aluzji historycznej 
przez pryzmat aluzji muzycznej) podporządkowuje jej budowę i semantykę utworu. Wplece-
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nie nazwiska w tekst główny prowadzi zaś do ograniczenia spełnianej przez nią roli lub jest 
aluzją pustą (Klara Zetkin w Liście do Che). 
 Raissa (Chodź ze mną do łóżka) z kolei pokazuje zabawowe oblicze autora. Tematyka 
tekstu jest czysto erotyczna, pozbawiona imiennego refrenu dotyczyć mogłaby dowolnej ko-
biety: 
 
   Chodź, chodź ze mną do łóżka 
   Zrobię to byś bać się przestała 
   Będę całkował twoje palce 
   Będę dotykał twoje nagie ciało 
   Więc chodź, chodź ze mną do łóżka 
   Ja będę w tobie, a ty będziesz we mnie 
 
 I tak faktycznie było. Zdarzały się występy (a także wersje płytowe), podczas których 
refren śpiewany był bez wykorzystywania nazwiska przywoływanej postaci. Uniformizacja 
wielokrotnie wymawianego imienia do pojedynczego wyrazu przy zastosowaniu inwersji sy-
lab  umożliwiała jego odbiór jako wyrażenia semantycznie pustego (pod postacią ciągu: „Sa-
raissaraissaraissaraissarai”). Uogólnienie to miało być może oszukać cenzurę. Ostatecznie oba 
drukowane zbiory utworów autora, tomy Welwetowe Swetry oraz Wiersze, zawierają odnie-
sienie do Raisy Gorbaczow: pierwszy imię i nazwisko, drugi tylko imię. 
  Historię powstania tekstu i jednocześnie funkcję tej aluzji tłumaczył sam autor 
w wywiadzie udzielonym „Wysokim Obcasom”, nadając swojej wypowiedzi żartobliwy ton: 
 

 To Raissa z 1985 roku. Byłem wtedy nastolatkiem i to raczej historia nie-
spełnienia niż propozycja. A Raisa to żona Gorbaczowa, bo to była o niej pio-
senka. Takich żon komunistyczni dygnitarze nie mieli - z szykiem, chociaż 
miała swoje lata. Nie czułem może do niej pożądania, ale jakąś freudowską 
fascynację. To mój wkład w pierestrojkę. [STASZEWSKI 2007] 

 
 Rzeczywiście, żona Gorbaczowa była jedną z pierwszych rosyjskich kobiet, które za-
częły ubierać się na sposób europejski. Grabowski, dostrzegając w tym symptom zmiany, 
pragnął kolejnych, w liberalizacji zachowań społecznych widząc element powolnej metamor-
fozy systemu. Efektem mogła być poprawa sytuacji Polski. Żartobliwy, erotyczny tekst, entu-
zjastycznie podchodzący do zachowań pani Gorbaczow, ewokuje pożądanie przemian poli-
tycznych symbolizowanych przez złagodzenie obyczajów. Utwór zyskuje dzięki temu kon-
tekst historyczny i poważniejszą wymowę.  

Grupa druga, aluzje do wydarzeń historycznych, podobnie jak aluzje literackie, poru-
szają problemy związane z historycznymi przemianami, wystąpienia przeciwko totalitarnym 
systemom. Jednakże, w przeciwieństwie do aluzji literackich, nie koncentrują się na sprawie 
polskiej. Utworem zaliczające się do tej grupy to między innymi Paint in Black, Grudniowy 
blues o Bukareszcie, Welwetowe swetry i News from Tienanmenn.  
Grupę aluzji do wydarzeń historycznych łączy ogólna tematyka buntu wobec władzy czy in-
nego nienazwanego zagrożenia pochodzącego z zewnątrz bądź z wewnątrz (tak jak 
w Welwetowych swetrach dotyczących nieokreślonego, przyszłego konfliktu), a także uniwer-
salność przesłania. Grabowski nie dokonuje apoteozy walki, byłoby to niezgodne z jego pacy-
fistycznymi poglądami, rewolucja jest złem koniecznym, a zmiana władzy nie usprawiedliwia 
przemocy. Przywoływane ruchy wyzwoleńcze służą jako egzemplifikacje wcielanej w życie 
idei wolności, czego dowodem jest wykorzystanie wydarzenia nie zakończonego sukcesem w 
News from Tienanmenn – sam sprzeciw wobec jej braku jest czynem opiewanym.  
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 Grudniowy blues o Bukareszcie ma charakter retrospektywny. Obecne w nim sygnały 
pozwalają odtworzyć sytuację liryczną podmiotu, wykonującego pieśń, pijącego alkohol, 
prawdopodobnie przebywającego w niedookreślonej knajpie: 
 
    Zaczynał się 90 rok, piłem piwo ze ślepym szewcem 
    Silną dłonią złapał za mój kark 
    I poprosił bym zaśpiewał jeszcze 
    Grudniowy blues o Bukareszcie 
 
 Takie przedstawienie budzi oczywiste skojarzenie z wędrownym śpiewakiem opiewa-
jącym epokowe wydarzenia historyczne czy bohaterskie czyny. Rewolucja grudniowa do ta-
kich należy.  Co wskazuje, że utwór dotyczy właśnie tych wydarzeń? Sam tytuł odwołuje się 
do stolicy Rumunii. Pojawiające się w tekście daty pokrywają się zaś z istotnymi zdarzeniami 
tego przewrotu. Na samym początku podmiot mówi: 
 
    Pamiętam był 22 grudnia 
    Krótko po drugiej włączyłem gałką radio 
    Na chwilę zatrzymał się czas 
    To w co nie wierzyłem, stało się możliwe 
 
 Dwudziesty drugi można uznać za najważniejszy dzień całej grudniowej rewolucji. 
Tego dnia tłum zaatakował praktycznie nie broniony gmach Komitetu Centralnego, z którego 
w ostatniej chwili uciekł Nicolae Ceausescu, schwytany kilka godzin po tym wydarzeniu.  

Opisywanie przez podmiot kolejnych dni ukonkretnia niedookreślone do tej pory 
miejsce akcji, przenosząc ją do Bukaresztu. Przestrzeń utworu zostaje w ten sposób rozsze-
rzona i ograniczona zarazem. Fragmenty opisujące samą czynność śpiewania bądź przypisu-
jące pieśni nadnaturalne możliwości („Pieśń co zżera strach i wyważa drzwi kuloodpornych 
Dacii”, „Ciągle żywe barykady wypełniają przestrzeń nieba”) pozostają nieumiejscowione, 
natomiast jej treść (a także poniekąd te elementy charakterystyki, które wiążą się 
z przywołaniem wizji walki) odnoszą się już do określonych wydarzeń. Jednakże, do histo-
rycznych faktów odbiorca musi dotrzeć sam, podmiot ogranicza się do odliczania kolejnych 
dni, co pozwala na zaakcentowanie atmosfery walczącego miasta, nastroju wahania. Przed-
mioty, elementy świata przedstawionego w tym tekście żyją i czynnie uczestniczą w walce, a 
ich emocje zostają pokazane jako opozycyjne do odczuć mieszkańców. Ci czują strach, wie-
dząc, co dzieje się na zewnątrz („Noc podczas której zasnąć strach na sekundę zmrużyć 
oczy”), podczas gdy zabudowania obronne mierzą się odważnie z wrogiem („patrzą w oczy 
lufom dział/ Czując ich oddech”). Antropomorfizacji ulegają również doznania zbiorowości. 
Gniew walczących jest pijany, odczuwa ból motywujący go do działania. Przywoływana 
wcześniej pieśń także nabiera specyficznych własności, przedstawia sobą ogólnoludzki sprze-
ciw, funkcjonuje jako symbol skupiający w sobie wszystkie cechy i motywacje rewolucjoni-
stów: 
 
    Pijany gniew przez ból wykrzykiwał pieśń 
    [...] 
    Pieśń co łamie strach 
    Wyważa drzwi kuloodpornych Dacii 
    Pieśń co daje bunt i rodzi się z sumienia 
 
 Symboliczna pieśń o pieśni rozbrzmiewać może (i powinna) wszędzie tam, gdzie jest 
potrzebna, stanowi zarówno hołd dla grudniowych wydarzeń osiemdziesiątego dziewiątego 
(występ ma miejsce zgodnie ze słowami podmiotu, gdy „Zaczynał się 90 rok”), jak 
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i pokrzepiający przykład (bo zakończony sukcesem – ta informacja musi jednak zostać za-
czerpnięta przez odbiorcę ze źródeł historycznych), pokazujący możliwość odniesienia zwy-
cięstwa w walce o wolność. Pamiętając o bliskiej Grabowskiemu i wszystkim polskim muzy-
kom tamtego okresu sprawie ojczyzny, można wysnuć wniosek, że autor chciałby, by prze-
mówiła do serc Polaków. 
 Po stronie rewolucji występuje także zbiorowy bohater Welwetowych swetrów. Pio-
senka ta stanowi ciekawy przykład związku pomiędzy dwoma utworami - choć nawiązuje do 
wydarzeń historycznych, to inspiracją dla jej powstania stała się książka George'a Orwella. 
Grabowski w jednej z audycji dla „Rock Radia Wielkopolska” tłumaczył: 
 

 Był to rok 1986, głęboka komuna [...] pamiętam, że wtedy też czy-
tałem książkę George'a Orwella W hołdzie Katalonii, to książka, która opo-
wiada historię walk międzynarodowych brygad internacjonalistycznych 
przeciwko wojskom generała Franco w czasie wojny domowej w Hiszpanii 
i tam właśnie natknąłem się na czerwono–czarne sztandary, które były 
wówczas barwami organizacji anarchistycznych, które opowiedziały się po 
stronie republiki, a przeciwko generałowi Franco [audycja do pobrania ze 
strony: http://www.pidzamaporno.art.pl/?p=media] 

 
Choć utwór jest inspirowany wspomnieniami z okresu hiszpańskiej wojny domowej i do niej 
się odwołuje, to podobnie jak w Grudniowym bluesie o Bukareszcie, nie ma w nim nawet 
wzmianki o wydarzeniach jej towarzyszących. Jedynym sygnałem świadczącym o wewnątrz-
państwowym charakterze konfliktu są słowa: „Dzień, w którym powstaną barykady/ Ja po tej 
ty po tamtej stronie” wskazujące na bratobójczy pojedynek. W całym utworze nie ma ani jed-
nego słowa w trybie przypuszczającym, obecne są tylko zdania oznajmujące, nadejście tego 
dnia jest więc ich zdaniem tylko kwestią czasu Pomimo nieuchronności konfliktu 
z przeciwnikiem zmuszającym do chowania się za barykadami, podmiot liryczny jest tylko 
pozornie pogodzony z losem. Utwór zmienia swoją wymowę, podobnie jak poprzednik, ko-
rzystając z motywów poezji tyrtejskiej. Druga zwrotka to zdecydowane nawoływanie do czy-
nu i buntu: „Lecz my nie będziemy pokorni/ Nie będziemy bezsilni i bierni/ Weźmiemy co 
będzie pod ręką/ I staniemy po stronie rebelii”. Apatia nie stanowi żadnego rozwiązania. 
Podmiot nie rozstrzyga, czy uważa zwycięstwo rebelii za prawdopodobne, jednak podjęcie 
walki bez chwili wahania („Weźmiemy co będzie pod ręką”, aby jak najszybciej dołączyć) 
jest według niego jedynym słusznym wyborem.  
  Aluzje do nazw młodzieżowych organizacji występują w tytułach utworów takich jak 
Antifa, Kilka zdań o Hitlerjugend oraz Idą brunatni. Rozrachunek z konkretną ideologią 
usprawiedliwia zestawianie ich ze sobą. Refren Antify to wielokrotnie powtarzana nazwa tej 
organizacji. Wykorzystana w ten sposób hasłowość to charakterystyczna cecha tekstu rocko-
wego, częściowo wymuszona formułą koncertu, którego uczestnik najczęściej jest w stanie 
wychwycić i przyswoić tylko najbardziej wyrazistą część tekstu, ograniczoną zazwyczaj wła-
śnie do hasłowego zwrotu, z uwagi na swoją ogólność możliwego do wielorakiej interpretacji 
[Siwak 1993]. Grabowski korzysta z tej możliwości, ograniczając długość przekazu do mini-
mum przy jednoczesnej rezygnacji z wieloprzekładalności – przekaz jest jeden, zwielokrot-
niony i jasny – antyfaszystowski. 
 Dobitnie i momentami wulgarnie autor wypowiada się natomiast o Hitlerjugend 
w drugim z wymienionych utworów, przywoływanym już w poprzednim rozdziale – Kilka 
zdań o Hitlerjugend. Tekst skierowany jest do popierających nazistowską ideologię. Podmiot 
wprost mówi: „Macie tępe mordy”, uważa ich za głupców („Wasze pięści szybsze są niż my-
śli”), brzydzi się przemocą: „Gdy obijasz mordę komuś/ W oczach masz coś z durnia i coś z 
Huna/ Mówisz, że odczuwasz satysfakcję/ Dla mnie gorsze to niż trąd i gorsze niż komuna”. 
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Tak silnie nacechowane ujemnie słownictwo wskazuje na ponadprzeciętne zaangażowanie, 
niemal nienawiść podmiotu, skierowaną przeciwko ludziom popierającym faszyzm, 
w dodatku, jak wynika z pierwszej zwrotki, nie do końca mającym pojęcie o istocie ruchu, za 
którym się opowiadają.  
 Znaczące jest, że autor nie używa terminu „neonaziści”, stawiając krytykowane przez 
siebie postaci w jednym szeregu z członkami młodzieżowej organizacji powołanej przez 
NSDAP, a rozwiązanej w 1945 roku. Utożsamienie prowadzi do smutnej konstatacji: 
w Hitlerjugend członkostwo było przymusowe, niezależne od własnych przekonań, osoby 
dobrowolnie popierające system oparty na ideologii nienawiści zdają się być na niższym po-
ziomie moralności. Podmiot ze smutkiem stwierdza, że może znaleźć się osoba zdolna ukie-
runkować skoncentrowaną nienawiść („Lecz myślę, że znajdzie się tu jakiś wariat / Co zarazi 
was poczuciem siły”) w nieodpowiedni sposób.  
 Patrząc na ten tekst przez pryzmat poglądów Grabowskiego na rewolucję, w 1989 
roku wciąż przez niego popieraną, wydaje się on sprzeciwem wobec mylnego postawienia 
przez odbiorców znaku równości pomiędzy moralnie słusznym buntem przeciwko totalitar-
nemu systemowi a niewłaściwie rozumianym buntem jednostek, dla których dogmaty niena-
wiści stają się podstawą zbiorowej etyki. Pseudorewolucja tych drugich wzbudza 
w podmiocie tylko obrzydzenie: „[...] wydaje się wam, że/ Możecie zmieniać świat środko-
wym palcem / Nie zmieniacie nic i gdy patrzę na was/ Odbija mi się zeszłorocznym smal-
cem”. 
 Ostatnią przywoływaną przez Grabowskiego organizacją młodzieżową są Brunatne 
Koszule, paramilitarne oddziały szturmowe NSDAP, w tytule piosenki Idą brunatni. Tekst 
pokazuje ich zorganizowany marsz poprzez wielokrotne powtarzanie tytułowego zwrotu (trzy 
pierwsze wersy składają się tylko z niego, w następnych strofoidach również się pojawia), 
a także używanie odpowiedniego czasownika. Jednakże późniejsze przedstawiane przez pod-
miot liryczny obrazy nie mają związku z Brunatnymi Koszulami. Wygląd (łyse głowy), za-
chowanie (wandalizm) i mentalność (rasizm) pozwalają zidentyfikować bohaterów jako skin-
headów: „Maszerują ogolone żołnierzyki/ Niszczą drogowe znaki/ Denerwują ich czarne lu-
dziki [...] Zwartymi szeregami/ Maszeruje czystość rasowa”. Rola Brunatnych Koszul ograni-
cza się więc tylko do pseudonimizacji. Grabowski dostrzega analogiczność światopoglądów 
jednych i drugich, koncentrując się na jednoczącym ich rasizmie i neonazizmie. Podmiot staje 
w obronie prześladowanych, jednocześnie przedstawiając ofiary używa sarkastycznie tych 
samych pogardliwych określeń charakterystycznych dla prześladowców: „A to przecież tylko 
zwykły Cygan/ Brudny czarnuch/ Sparszywiałe zero/ Obrzezany wstyd/ Kiepskie ksero”. 
Trzecia część tekstu prezentuje z kolei stereotypowy wizerunek „dresiarza”: „Idą brunatni idą 
brunatni/ Błyszczą bejsbole ćwierkają komórki/ W blokach co mają te same imiona”. 
 Podobnie jak w Kilku zdaniach o Hitlerjugend, autor porównuje mentalność ludzi róż-
nych czasów i ponownie nad całym utworem unosi się niezwerbalizowana, smutna konstata-
cja: jednostki nieprzymuszane do postępowania w rasistowski, agresywny sposób, samodziel-
nie dochodzące do podobnego światopoglądu, stoją moralnie i intelektualnie niżej od swoich 
historycznie uwarunkowanych poprzedników. Zaistniały stan rzeczy zdaje się być powodem 
zrezygnowania, przygnębienia podmiotu. Zwrot: „Czy mam ci mówić co masz robić / Co 
mógłbym ci teraz powiedzieć” przepełniony jest bezsilnością, autor nie dostrzega możliwości 
wpłynięcia na nich, nie znajduje odpowiednich słów, ani rad. Ostatni wers nabiera przez to 
charakteru apelu, dodatkowo podkreślonego przez pisownię (każdy wyraz rozpoczyna się 
wielką literą): „Pomyśl Sam Co Jest Tu Dzisiaj Nie Tak”.  
 „Rock w latach osiemdziesiątych najbardziej kojarzy się z eskalacją rebelii przez mło-
de pokolenie” [IDZIKOWSKA-CZUBAJ 2006], pisze Idzikowska-Czubaj, i to zdanie najlepiej 
podsumowuje aluzje historyczne Grabowskiego. Zarówno nawiązania zyskujące kontekst 
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historyczny dzięki wykorzystaniu dzieł literackich, jak i te oparte jedynie na przywołaniu wy-
darzeń, postaci, organizacji historycznych, dotyczą specyficznie pojętej przez autora rewolu-
cji. Funkcjonuje ona jako pojęcie wielowymiarowe, pojawia się w roli przewrotu natury mili-
tarnej (Welwetowe swetry, Grudniowy blues o Bukareszcie), na marginesie rozważań teore-
tycznych nad własną istotą (Kilka zdań o Hitlerjugend), jak i pod postacią innych swoich od-
mian, na przykład - rewolucji kulturalnej (nowoczesność Raissy).  
 Na podstawie tekstów zawierających aluzje historyczne (lecz nie tylko) można prze-
śledzić ewolucję poglądów idei Grabowskiego na ideę rebelii, mającej przynieść danemu kra-
jowi lepsze jutro. W czasach komunizmu wykorzystywał zagraniczne wydarzenia, by dać 
nadzieję, inspirację, wyrazić swą wiarę w możliwość zmian także w naszym kraju. W 1993, 
po kilku latach nowych rządów dostrzegł, że rewolucja nie spełniła oczekiwań, nie przyniosła 
oczekiwanych, radykalnych i jednoznacznie pozytywnych zmian. Wtedy Grabowski zaczął 
rozliczać się ze swoimi poprzednimi poglądami, ponownie posługując się w tym celu przyję-
tym przez siebie aluzyjnym systemem, by udobitnić zmianę stanowiska.  
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Popularyzowanie historii jest niezwykle ważne, zwłaszcza w dzisiejszym cyfrowym 

świecie XXI wieku, w którym uwagę przywiązuje się tylko do teraźniejszości i przyszłości. 
Do powszechnej świadomości społecznej rzadko trafiają wyniki najnowszych badań nauko-
wych prowadzonych przez akademickich historyków. Przeciętny obywatel naszego kraju 
swoją wiedzę o przeszłości czerpie głównie z filmów historycznych1, rzadziej zaś z książek, 

                                                
1 R. Bartlett, Panorama średniowiecza, Warszawa 2006, s. 26: „Dużą rolę w kształtowaniu obrazu średniowiecza 
odgrywało kino. Już w pierwszych filmach pojawiła się tematyka średniowieczna. Joanna d’Arc przedstawiona 
została na ekranie około 1900 roku, a pierwszy film o Robin Hoodzie powstał w 1908 roku. Obecne wyobraże-
nie cesarstwa rzymskiego czy Dzikiego Zachodu to w dziewięćdziesięciu procentach odbicie wizji kinowej 
i w dziesięciu – wiedzy naukowej. Tak samo jest ze średniowieczem, mało kto zdaje sobie sprawę, że popularny 
obraz tego okresu w przeważającej mierze ma swe źródło w adaptacjach filmowych”.     
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w tym wypadku najchętniej z beletrystyki1. Poziom tej wiedzy jest zatem różny, zasadniczo 
jednak niezbyt wysoki. w związku z tym, warto większą uwagę przyłożyć do publikacji war-
tościowych prac popularnonaukowych, rzetelnych w warstwie merytorycznej, lecz zarazem 
łatwo przyswajalnych przez szerszą grupę odbiorców. Gdy jednak przeanalizuje się poziom 
prac popularnonaukowych wydawanych w Polsce, to ma się wówczas nieodparte wrażenie, że 
powstały one wyłącznie w celu wywołanie taniej sensacji, mającej ostatecznie przełożyć się 
na korzyści finansowe. Jest to problem istotny. Środowisko naukowe nie powinno wobec ta-
kich przypadków pozostawać obojętne.    

W listopadzie 2011 roku ukazała się praca Andrzeja Zielińskiego zatytułowana: 
Oskarżony Jan Długosz. Historyk ten, posiadający stopień naukowy doktora w zakresie nauk 
politycznych, przez wiele lat pracował jako dziennikarz.  
W ciągu ostatnich dziesięciu lat napisał on kilka książek popularnonaukowych traktujących 
o historii Polski średniowiecznej2, a także i o innej tematyce historycznej3.  

Omawiana praca nie jest zbyt obszerna, liczy ona bowiem jedynie sto siedemdziesiąt 
pięć stron, do tego dużym drukiem. Składa się z dwunastu rozdziałów poprzedzonych słowem 
od autora i wstępem a podsumowanych zakończeniem: Jak czytać średniowieczne kroniki4. 
Brak w niej przypisów, jest za to skromna bibliografia liczącą równo pięćdziesiąt pozycji, 
w tym aż pięć prac autora. Pochwalić można natomiast staranność wydania: twarda oprawa, 
interesująca szata graficzna okładki, a także znakomite ilustracje wklejone pomiędzy stronami 
96 i 97, wśród których znaleźć można chociażby: portret Jana Długosza wykonany przez Wa-
lerego Eliasza Radzikowskiego, jego domniemany wizerunek na fresku w Wiślicy i pomnik 
kronikarza znajdujący się w Nowej Brzeźnicy.   

Narracja zbudowana została dość oryginalnie. Autor relacjonuje przebieg fikcyjnej 
rozprawy sądowej, podczas której przedstawiane są dowody winy Jana Długosza, który dopu-
ścić się miał: dokonania zniesławień i pomówień dotyczących osób oraz przeinaczeń i zafał-
szowań faktów z polskiej historii5.  
                                                
1 o zależnościach miedzy nauką historyczną a beletrystyką, na przykładzie twórczości Henryka Sienkiewicza, 
zob. T. Bujnicki, Narracja historyczna a narracja beletrystyczna („Ogniem i mieczem” Sienkiewicza a dzieła 
Szajnochy i Kubali), [w:] Narracja. Historia. Fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze, pod red. 
Ł. Grützmachera, Warszawa 2009, s. 107-119; M. Kosman, Na tropach bohaterów Krzyżaków, Poznań 2010; 
idem, Na tropach bohaterów Quo vadis, Warszawa 1998; idem, Na tropach bohaterów Trylogii, Warszawa 
1996; S.M. Kuczyński, Rzeczywistość historyczna w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1963; A. 
Stoff, Sienkiewiczowskie „długie trwanie”. Historia i stosunek do niej w Trylogii, [w:] Narracja. Historia. Fik-
cja…, s. 187-199.  
2 A. Zieliński, Tajemnice polskich templariuszy, Warszawa 2003; idem, Początki Polski. Zagadki i tajemnice, 
Warszawa 2007; idem, Przekleństwo tronu Piastów, Warszawa 2007; idem, Władysław Łokietek. Niezłomny 
czy nikczemny?, Warszawa 2010; idem, Król apostata. Największa tajemnica polskiego średniowiecza, Wrocław 
2011.  
3 Idem, Malta 1565, Warszawa 2004; idem, Opat krzyżowców – święty Bernard, Warszawa 2005.  
4 Poszczególne rozdziały: I. Głos ma oskarżyciel. Kłamstwo nie może pozostać bezkarne; II. Pierwszy świadek 
oskarżenia. Obrzucanie obelgami; III. Drugi świadek oskarżenia: Wykreślenie z historii; IV. Trzeci świadek 
oskarżenia: Szczyt nienawiści; V. Czwarty świadek oskarżenia: Karygodne łgarstwa i pomówienia; VI. Piąty 
świadek oskarżenia: Kto szczekał?; VII. Głos ma obrona: Pomnik zamiast potępienia; VIII. Świadkowie obrony: 
Co zawdzięczamy Janowi Długoszowi?; IX. Mowy końcowe – oskarżyciel; X. Mowy końcowe – obrona; XI. 
Ostatnie słowo oskarżonego: Stworzyłem dzieło prawdziwe; XII. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. 
5 A. Zieliński, Oskarżony Jan Długosz, Warszawa 2011, s. 29-30: „Wysoki Sądzie! Oskarżam Jana Długosza, 
stanu duchownego – syna Jana Długosza z Niedzielska (posiadał także wieś Łysoskórne), właściciela ośmiu 
kramów krawieckich w Wieluniu dochodów z łaźni w tym mieście, herbu Wieniawa, szlachcica spod Wielunia, 
i Beaty Bożenny z Borowna także stanu szlacheckiego – urodzonego pierwszego grudnia 1415 roku w Brzeźnicy 
koło Radomska.  Oskarżam go w tym miejscu o znieważenia (art. 214 i 216 kk), pomówienia (art. 212 kk), fał-
szywe zeznania i oświadczenia (art. 233 i 234 kk) oraz zatajania dowodów niewinności (art. 236. kk), o dyskry-
minację ze względu na pochodzenie czy przynależność do określonej grupy narodowościowej (art. 257 kk), 
a także o popełnienie wykroczeń ujętych w artykułach 115, 116, 117, 118 i 119 Ustawy o prawie autorskimi 
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Rzymska zasada prawna głosząca, że prawo nie działa wstecz (lex retro non agit) nie ma tutaj 
jak widać zastosowania, skoro podstawę do oskarżenia stanowią współczesne przepisy prawa 
– głównie Kodeks karny.  

W pierwszych rozdziałach (II-VII) prezentowane są zeznania pięciu wybranych przez 
autora świadków, rzekomo najbardziej pokrzywdzonych przez kronikarza, są to mianowicie: 
Mieszko II, Bolesław II Zapomniany (sic!), Bolesław Śmiały, Wincenty z Szamotuł oraz 
Gniewosz z Dalewic, którego w innej ze swoich prac Autor nazwał Grzegorzem (sic!) 
z Dalewic1. Konwencja ta bardziej nadawałaby się do powieści historycznej, niż do poważ-
nych rozważań nad analizą wiarygodności przekazu Jana Długosza. Wyrok w tym procesie po 
ponad pięciu wiekach zapadł następujący: „Po wnikliwym zapoznaniu się z materiałem do-
wodowym zawartym w dwunastu księgach zatytułowanych Roczniki, czyli Kroniki sławnego 
Królestwa Polskiego, wysłuchaniu aktu oskarżenia, a także zeznań świadków, głosów obrony 
i ostatniego słowa oskarżonego, Sąd na posiedzeniu jawnym uznał oskarżonego Jana Długo-
sza winnym większości czynów zarzucanych mu przez oskarżyciela. Zarazem jednak posta-
nowił skorzystać z artykułu 29 kodeksu karnego i w ramach nadzwyczajnego złagodzenia 
kary odstąpić od wymierzenia Janowi Długoszowi kary i środków karnych. Jednocześnie Sąd 
postanowił zezwolić na podanie do publicznej wiadomości, w formie zwartego wydawnictwa, 
pełnej relacji z przebiegu zakończonego właśnie procesu”2. Praca w warstwie merytorycznej 
nie jest w żadnym stopniu odkrywcza. Wybitny badacz dzieła Długosza, znany również Auto-
rowi, Aleksander Semkowicz, już pod koniec XIX-ego wieku, przedstawił szesnastopunkto-
wy katalog zarzutów wobec jego pracy dziejopisarskiej3. A. Zieliński wymienił pracę A. 
                                                                                                                                                   
i prawach pokrewnych. Oskarżony Jan Długosz naruszył także – w licznych przypadkach – dobra osobiste wielu 
osób, co nie jest jednak przedmiotem dzisiejszej rozprawy”.     
1 A. Zieliński, Przekleństwo…, s. 178: „Warto w tym miejscu przypomnieć, iż jeden z rycerzy, Grzegorz 
z Dalewic, publicznie ogłosił, że w Krakowie doszło do konsumpcji tego małżeństwa. z tego powodu został 
pozwany przez możnowładców małopolskich na Sąd Boży. Miał w ciągu jednego dnia stoczyć dwanaście poje-
dynków z największymi polskimi rycerzami. Wynik był z góry do przewidzenia. Grzegorz z Dalewic wolał 
wejść pod stół i publicznie „odszczekać” wszystkie rewelacje o tajemnicach alkowy królewny Jadwigi”.     
2 Idem, Oskarżony…, s. 155. 
3 A. Semkowicz, Krytyczny rozbiór Dziejów polskich Jana Długosza (do roku 1384), Kraków 1887, s. 11-13. 
Poniżej przedstawione zostały wszystkie zarzuty (właściwe dla naukowca pozytywisty) Aleksandra Semkowicza 
względem twórczości Jana Długosza (uwspółcześniona została ich forma językowa, z zachowaniem jednak 
istoty treści – D.K.), warto się z nimi zapoznać w całości: 

1. Narrację swoją tworzył Długosz na podstawie źródeł pierwotnych. z źródeł pochodnych włączał do tek-
stu tylko oryginalne wiadomości, ale dawał im także pierwszeństwo przed źródłami pierwotnymi, gdy 
znalazł w nich barwniejsze opowiadania o jakimś zdarzeniu, lub też większą zgodność z własnymi 
przekonaniami.  

2. Relacje źródłowe podawał bez żadnych uwag, jeśli tylko w ich treści nie dostrzegał oczywistych 
sprzeczności.  

3. Gdy w dwóch lub kilku źródłach o jednym i tym samym wydarzeniu znalazł różne wersje, a nie mógł 
ustalić, która z nich jest bliższa prawdzie, zestawiał je obok siebie. Nieraz jednak opowiadał jedno i to 
samo wydarzenie w dwóch miejscach odmiennie, często ze sprzecznymi szczegółami.  

4. Często łączył on ze sobą wiadomości luźno powiązane. 
5. Gdy przedstawiał jakieś wydarzenie na podstawie dwóch źródeł, a w jednym z nich znalazł niekorzyst-

ne szczegóły dla Polski, łączył wiadomości obu źródeł, ale opuszczał niemiłe dlań fragmenty.  
6. Gdy jakiś fakt w źródle podany wydał mu się niewiarygodny, wówczas podważał go i zaznaczał wy-

raźnie swoje własne, odmienne, zdanie na ten temat. Niestety jego argumenty są głównie pozaźródłowe, 
oparte jedynie na rozumowaniu.  

7. Gdy w źródłach nie znalazł o jakimś wydarzeniu wyczerpujących informacji, wytwarzał wówczas do-
mysły, często bardzo prawdopodobne, częściej jednak zupełnie nieuzasadnione.  

8. Gdy w żadnym źródle nie doszukał się on faktu, który jego zdaniem musiał się wydarzyć, wtedy wy-
twarzał go w swojej wyobraźni. Nieraz ze skąpej wzmianki źródła tworzył barwny obraz.  

9. Często zmieniał relację źródła bez żadnych uwag (manipulował źródłem). Czynił to prawie zawsze, gdy 
w obcym źródle znalazł niekorzystne dla Polski informacje.  
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Semkowicza w bibliografii, można jednak odnieść wrażenie, że jeśli rzeczywiście z niej ko-
rzystał, to tylko wybiórczo. Brak jest natomiast jakichkolwiek odniesień do krytycznych roz-
biorów pozostałych fragmentów (tych począwszy od 1385 roku) Roczników1.  

Dobór tematu, dokonany przez autora, wydaje się właściwy, lecz wykonanie pracy po-
zostawia wiele do życzenia. Pomimo tego, że jego intencją było odkłamywanie historii, sam 
rozwija różne kontrowersyjne hipotezy, nie mające rzetelnego potwierdzenia w źródłach. 
Wybitna polska uczona, teoretyk i historyk literatury, Stefania Skwarczyńska zapisała nie-
gdyś: „Wybór przedmiotu badanego nie powinien być zatem dokonany dla zbudowania wła-
snych konstrukcji w obrębie rzeczywistości przedmiotu, lecz dla poznawczego opanowania 
konkretnej rzeczywistości w jej istotnym charakterze. Dalej pamiętajmy, że przez sam wybór 
w pewien sposób kładziemy jakiś akcent na treściach wybranych jako przedmiot badania”2. 
A. Zieliński usilnie forsuje kilka koncepcji nie mających potwierdzenia w dziele Długosza, 
chodzi tutaj chociażby o pogląd o królu Bolesławie II Zapomnianym (w ostatnim czasie po-
święcił mu nawet odrębną książkę: Król apostata. Największa tajemnica polskiego średnio-
wiecza), zależy mu zatem na zdyskredytowaniu piętnastowiecznego kronikarza.    

O tym, jak uboga jest świadomość metodologiczna autora, można się przekonać na 
podstawie niniejszego fragmentu: „Trzeba zatem, biorąc do ręki którąkolwiek z polskich kro-
nik, najpierw uzmysłowić sobie, w jakich czasach ona powstawała, kim był piszący, komu 
służył i od kogo pozostawał materialnie i duchowo zależny, a przede wszystkim – skąd czer-
pał informacje do swoich zapisów. Nie wszystkie bowiem objawione przez autora prawdy 
należy przyjmować za bezwarunkowo obowiązujące. Kronikarze byli przecież także normal-

                                                                                                                                                   
10. Gdy odmiennych wzmianek dwóch źródeł na jeden i ten sam fakt pogodzić nie mógł, przemilczał go, 

lub też za pomocą kombinacji starał się usunąć tę sprzeczność. 
11. Nie wymienia źródeł, z których korzysta. Gdy zmyślał jakiś fakt lub wykombinował nowy na podsta-

wie wątłych danych, powoływał się w sposób ogólnikowy na źródło. Zdarza się, że zmyślony szczegół 
podawał jako fakt historyczny, a szczegół rzeczywiście w źródle podany, przytaczał jako inną relację 
o zdarzeniu przezeń zmyślonym. w wielu jednak wypadkach można przypuścić, że źródło ogólnikowo 
przez Długosza wymienione, rzeczywiście istniało.  

12. Przemilczanie informacji występujących w źródłach, jest sytuacją bardzo często powtarzającą się 
w dziele Długosza. Usprawiedliwiał się on z tego powodu w następujący sposób: „Wiele rzeczy takich, 
które zdały się niedokładnie lub mniej właściwie do dziejów wtrącone i bądź uczynkiem i mową gor-
szące – opuściłem”. w innym miejscu zapewniał, że najstaranniej pomijać będzie to, co w podaniach 
uznał za sprzeczne z prawdą. Stosował się do tego zwłaszcza w przypadku faktów pozostających 
w sprzeczności z jego zasadami religijnymi lub politycznymi.  

13. Oprócz roczników i kronik wykorzystał on również wielką ilość dokumentów, bulli papieskich, listów 
i aktów urzędowych. Niektóre dokumenty podał w dosłownym brzmieniu, inne tylko w streszczeniu. 
Czasami w dokumentach dokonywał tendencyjnych zmian, a w kilku wypadkach przypisał niemym 
świadkom występującym w dokumencie rolę historyczną, jakiej nigdy nie odegrali. 

14. Ustne podanie uznawał za pełnowartościowe źródło dziejowe: „Sprawy których podania piśmienne, ta 
jedyna i najpewniejsza rękojmia dziejów – nie uwieczniły w pamięci, z samych wieści krążących naj-
staranniej jak tylko mogłem i jak najsumienniej spisałem”.  

15. Źródła polskie i obce odnoszące się do dziejów Polski wygładzał stylistycznie. Ustępy zaś, w których 
kreślił dzieje krajów sąsiednich przytaczał w dosłownym brzmieniu.  

16. Zebrany materiał źródłowy uporządkował on chronologicznie, a gdy w źródłach dat nie znalazł, tworzył 
je sam, mniej lub bardziej szczęśliwie. Niektóre z nich potwierdzone zostały źródłami później odkryty-
mi, inne z braku pewnych danych do dziś dnia zatrzymane zostały jako najprawdopodobniejsze. Nieraz 
na podstawie luźnej wzmianki źródła tworzył cały szereg fałszywych dat lub opowiadał pod jednym ro-
kiem wydarzenia z kilku lat. Przedstawiał on również w bezpośrednim związku sprawy, które zaszły 
niezależnie od siebie i w zupełnie innych latach.  

1 Rozbiór krytyczny Annalium Jana Długosza, t. I: 1385-1444, oprac. S. Gawęda, K. Pieradzka, J. Radziszewska, 
K. Stachowska, pod kier. J. Dąbrowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961; t. II: 1445-1480, oprac. S. Ga-
węda, K. Pieradzka, J. Radziszewska, pod kier. J. Dąbrowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965. 
2 S. Skwarczyńska, Etos badacza, [w:] eadem, Studia i szkice literackie, Warszawa 1953, s. 84.  
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nymi ludźmi i mieli prawo do błędów oraz swoich sympatii i… słabości”1. Program ten jest 
słuszny, ale niekompletny. Fundamentem badań historycznych jest poświadczenie jakiegoś 
faktu przez co najmniej dwa niezależne od siebie źródła, możliwie najbliższe w czasie opisy-
wanym w nich wypadkom. Zapomina on także o bardzo istotnej kwestii, w jakiej formie źró-
dło jest nam znane, jeśli nie mamy do czynienia z oryginałem, to z jakiego okresu pochodzą 
najstarsze jego kopie? Dla przykładu, kronika, którą znamy w rękopisie z XV wieku, nie jest 
najbardziej wartościowym materiałem do poznania np. wieku X (pomimo tego nawet, że opi-
suje tamten okres w sposób barwny i szczegółowy), gdyż w żaden sposób być nim nie może, 
i to nie z winy jej autora. A. Zieliński zdaje się jednak o tym nie wiedzieć lub kłóci się to 
z jego koncepcją pracy.  

W omawianej książce znajduje się bardzo dużo błędów i nieścisłości. Weźmy cho-
ciażby pod uwagę zdanie: „Pierwszy polski kronikarz, mnich Martin lub Baldwin, bo być 
może takie nosił on naprawdę imię, a którego nazwaliście Gallem Anonimem, choć bynajm-
niej nie pochodził z Galii, lecz z Wenecji”2, autor przywołuje tutaj imiona jakie przypisywano 
w historiografii tzw. Gallowi Anonimowi, natomiast w następnym zdaniu orzeka już jedno-
znacznie: „mnich Martin żył ponad trzysta lat przed oskarżonym”3. Przekonany jest także 
bezkrytycznie co do hipotezy Tomasza Jasińskiego o jego weneckim pochodzeniu4, niestety 
nie dodaje przy tym informacji o trwającej nadal w historiografii dyskusji na ten temat. A. 
Zieliński jest także gorącym zwolennikiem domysłu o Bolesławie Zapomnianym, o którym 
czytamy: „Jestem Bolesław II, koronowany władca Polski, najstarszy syn Mieszka II 
i Rychezy. Dlatego zwano mnie zawsze od imienia ojca Bolesławem Mieszkowicem. Nadano 
mi także przydomek „Okrutny”, ale to przez osoby podobne do oskarżonego. Nazywa się 
mnie również Bolesławem Zapomnianym. Wyjaśnię Wysokiemu Sądowi – dlaczego. Urodzi-
łem się w 1014 lub w 1015 roku, zmarłem, a raczej skrytobójczo zamordowany rozstałem się 
z tym światem wiosną 1038 roku… Królem Polski, oficjalnie koronowanym podczas uroczy-
stości w Gnieźnie przez arcybiskupa Bosutę, zostałem krótko po śmierci mojego ojca, króla 
Mieszka II”5.  
Bolesław Zapomniany nie został wymieniony w najbliższych wydarzeniom z pierwszej poło-
wy jedenastego wieku kronikach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, wspominają go 
dopiero źródła dużo późniejsze, chociażby pochodząca zapewne z XIV wieku Kronika wiel-
kopolska6, na której opierać się mogły następnie: Rocznik mazowiecki, Rocznik świętokrzy-
ski nowszy czy Tabula regnum Poloniae i inne wymienione przez autora. Dobrze zorientowa-
ne w sprawach polskich jedenastego wieku źródła niemieckie, wymieniające przecież kolej-
nych polskich władców (Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Mieszka II) milczą na temat owe-
go Bolesława, pojawia się w nich jednak Bezprym (Roczniki hildesheimskie7), brat Mieszka 

                                                
1 A. Zieliński, Oskarżony…, s. 164. 
2 Ibidem, s. 48. 
3 Ibidem,  
4 T. Jasiński, o pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008. 
5 A. Zieliński, Oskarżony…, s. 57-58. 
6 Kronika wielkopolska, przeł. K. Abgarowicz, oprac. B. Kürbis, Warszawa 1965, s. 74-75: „Ten Mieszko zro-
dził z siostry cesarza Ottona dwóch synów, to jest Bolesława i Kazimierza. Gdy umarł w roku Pańskim 1033, 
nastąpił po nim jego pierworodny syn Bolesław. Skoro ten został ukoronowany na króla, wyrządzał swej matce 
wiele zniewag. Matka jego, pochodząca ze znakomitego rodu, nie mogąc znieść jego niegodziwości, zabrawszy 
maleńkiego syna swego Kazimierza wróciła do ziemi ojczystej do Saksonii, do Brunszwiku, i umieściwszy tam 
syna dla nauki miała wstąpić do jakiegoś klasztoru zakonnic. Bolesław zaś z powodu srogości i potworności 
występków, których się dopuszczał, źle zakończył życie i choć odznaczony został koroną królewską, nie wcho-
dzi w poczet królów i książąt Polski”.   
7 Annales Hildesheimenses, wyd. G. Waitz, [w:] Monumenta Germaniae Historica SS, t. VIII, Hannoverae 1878, 
s. 37, pod rokiem 1032: „Ind. 15, 1032. Chuonradus imperator natale Domini Gosleri, pascha vero Seliganstad 
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II, nie znany natomiast źródłom polskim. Jak słusznie zauważył Stanisław Kętrzyński: „Autor 
zatem Kroniki wielkopolskiej, zapewne w podróży swej po Niemczech zrobił sobie notatkę 
z Roczników hildesheimskich, którą potem włączył do swojej kroniki. Teraz należy wytłuma-
czyć błędy i zmiany, które wkradły się z tekstu hildesheimskiego do Kroniki wielkopolskiej. 
Przede wszystkim przemiana z Bezpryma w Bolesława. Tłumaczenia mogą być najrozmait-
sze: bądź w samym kodeksie było zaznaczone imię literą B., przeto autor rozwinął je na Bole-
slaus, bądź też wypisując odczytał dobrze: Bezbriem, lecz ufając pamięci zapisał tylko literę 
B., co potem, zapomniawszy, inaczej rozwiązał, bądź też przeczytał: Bezbriem, lecz nie zro-
zumiał nazwy, nigdy niesłyszanej, uznał za stosowne poprawić na zwykłe w rodzie Piastów: 
Bolesław. Zła kombinacja autora na podstawie notatki pociągnęła dalej za sobą dwa błędy 
prócz złego rozwiązania imienia. Uczynił go synem Mieszka II zamiast bratem, przeniósł 
działalność jego na czasy po śmierci Mieszka, co się i tym tłumaczy, iż w ten sposób chciał 
on objaśnić wypędzenie Rychezy z „maluczkim” Kazimierzem, i czas przed dojściem do lat 
Kazimierza czyimiś rządami zapełnić.  

Do tego przydał mu się zapisek o Bezprymie”1. Informacja ta, o śmierci rządzącego 
w Polsce tyrana, mogła dotrzeć do kronikarza drogą pośrednią, za pośrednictwem osób trze-
cich, stąd też uległa pewnej deformacji lub być może, z jakichś innych przyczyn, została 
przez niego świadomie przetworzona. Mieszkowi II przypisał ogromne zasługi: „To przecież 
ja zapoczątkowałem podział administracyjny państwa, po raz pierwszy w naszych dziejach 
ustanowiłem osoby odpowiedzialne za gospodarowanie w poszczególnych rejonach, starałem 
się także zaprowadzić w całym państwie jednolite sądownictwo”2. w innym miejscu autor 
napisał: „Wysoki Sądzie! Słowo Polonia na określenie naszego królestwa pojawiło się 
w zagranicznych tekstach dopiero pod koniec mojego panowania. Natomiast mój sławny oj-
ciec był przecież za swego życia postrzegany w Europie wyłącznie jako król słowiański, na-
wet jako król Wandali, ale nie jako król Polski. Najczęściej zaś jego królestwo nazywano 
wtedy królestwem Bolesława. Nie używano także jeszcze języka polskiego. Przecież niektóre 
monety w swoim państwie ojciec kazał bić z napisami wykonanymi cyrylicą”3. Kwestię po-
jawienia się nazwy Polska (w różnych formach: Poloniae, Polonie, Polania, Polenia) przeana-
lizował ostatnio Przemysław Urbańczyk na podstawie licznych kronik, roczników, żywotów 
jak również źródeł numizmatycznych, dochodząc do wniosku, że nazwa ta rozpowszechniona 
została w okresie panowania Bolesława Chrobrego4. „Zamiast wydłubać im oczy i wtrącić do 
końca życia do ciemnicy, jak to uczynił mój ojciec ze stryjecznymi braćmi Odylenem 
i Przybywojem, w swojej łaskawości pozwoliłem im tylko bezpowrotnie opuścić królestwo”5. 
Biskup merseburski Thietmar zapisał w swojej kronice zaś: „25 maja roku Pańskiego 992, 
w dziesiątym roku panowania Ottona III, wspomniany wyżej książę Mieszko, sędziwy już 
wiekiem i gorączką zmożony, przeniósł się z tego miejsca wygnania do wiekuistej ojczyzny, 
pozostawiając swoje państwo do podziału między kilku książąt. z lisią chytrością złączył je 
potem w jedną całość syn jego Bolesław, wypędziwszy macochę i braci oraz oślepiwszy swo-
ich zaufanych Odylena i Przybywoja”6, skąd więc ta pewność, że byli oni jego stryjami? Wy-
liczanie błędów znajdujących się w pracy zajęłoby zbyt dużo miejsca, biorąc pod uwagę, że 

                                                                                                                                                   
celebravit. Hoc anno Bezbriem ob. inmanissimam tirannidis suae sevitiam a suis, et etiam non sine fratrum quo-
rum machinatione, interfectus est”.  
1 S. Kętrzyński, Kazimierz Odnowiciel (1034-1058), wstęp i oprac. M. Biniaś-Szkopek, [Kraków] 2010, s. 117. 
2 A. Zieliński, Oskarżony…, s. 50. 
3 Ibidem, s. 55. 
4 P. Urbańczyk, Trudne początki Polski, Wrocław 2008, s. 317 i n. 
5 A. Zieliński, Oskarżony…, s. 51. 
6 Kronika Thietmara, przeł. M.Z. Jedlicki, Kraków [2005], s. 84 (ks. IV, rozdz. 58 [37]).  
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powyższy przegląd zobrazował wystarczająco stawiane wcześniej zarzuty, warto przejść już 
do samej konkluzji. 
Ze smutkiem należy stwierdzić, że omawiana praca została zbudowana na bazie dalekich od 
prawdy historycznej1 hipotez. Należy dodać, że do tego jeszcze w większości wtórnych, nie 
pochodzących bezpośrednio od samego autora, funkcjonujących już od dłuższego czasu 
w naszej rodzimej historiografii. Popularnonaukowy charakter nie zwalnia jednak z dbałości 
o poprawny poziom merytoryczny książki. Wina spada zatem na samego autora, który musi 
się przecież zawsze brać odpowiedzialność za to, co zostało przez niego napisane. Andrzej 
Zieliński miał zdaje się wielkie aspiracje: „Ten „proces” powinien się wreszcie odbyć. Wcale 
nie dlatego, aby pastwić się nad najwybitniejszym polskim kronikarzem za to, że popełnił 
rażące błędy, lecz wyłącznie w imię prawdy historycznej… Nader istotne staje się przede 
wszystkim dotarcie do powszechnej świadomości z bardzo ważną informacją, że nasz naj-
większy kronikarz, tworząc wiekopomne dzieło, kierował się wyłącznie nie zawsze widocz-
nymi swoimi sympatiami i antypatiami, przeinaczał lub przemilczał ważne wydarzenia 
w dziejach Polski, zmieniał fakty historyczne. Krzywdził w ten sposób niektórych bohaterów 
swoich „Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego”, ale przede wszystkim wy-
paczał sens ich postępowania. Poprawiał historię tak, jak było mu wygodnie. i dlatego każda 
forma skutecznego dotarcia do społeczeństwa z tą wiedzą jest jak najbardziej uprawniona”2. 
Zadanie to przerosło jednak jego możliwości, wobec czego książki tej nie można zaliczyć do 
udanych i rzeczywiście godnych polecenia. Warto natomiast, żeby problem wiarygodności 
Roczników Jana Długosza doczekał się kolejnej, tym razem bardziej rzetelnej i wyważonej 
w sądach, pracy popularnonaukowej przedstawiającej samą istotę sprawy, bez zbędnego 
koloryzowania.        
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Zob. R. Lutman, Zagadnienie prawdy w historyi, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. II, 
Lwów 1925, s. 103-112. 
2 A. Zieliński, Oskarżony…, s. 9. 
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Starnawski Jerzy, prof. zw. dr, SH, Łódź, 
Staroń Mateusz, mgr, SH, Wrocław 
Strączyk Damian, mgr inż., SPR, Rzeszów, 
Strzelecki Henryk, SH, Przemyśl, 
Suchorzepka Danuta, mgr, SM, Przemyśl, 
Sura Rafał, dr, SH, Przemyśl, 
Szal Adam, ks. bp, dr, SH, Przemyśl, 
Szczepaniec Witold, dr, SH,, Szczecin, 
Szeleszczuk Tomasz, mgr, SH, Żurawica 
Szeliga Zdzisław, mgr, SH, Przemyśl, 
Szkoła Władysława, mgr, SPP, Jarosław, 
Szopa Grzegorz, dr, SH, Przemyśl, 
Szpak Anna, mgr, SPP, Przemyśl, 
Szumełda Zofia, mgr, SPP, Przemyśl, 
Szwic Bożena, mgr, SPP, Przemyśl, 
Szybiak Krzysztof, mgr, SH, Przemyśl, 
Szymborski Wiktor, dr, SH, Kraków 
Śledziona Jan, mgr, SPAOiZ, Przemyśl 
Ślimak Jan, mgr, SPR, Bachórz, 
Śliwa Irena, SH, Przemyśl, 
Śliwka Magdalena, mgr, SH, Przemyśl, 
Świątek Adam, mgr, SH, Kraków, 
Święch Jan, dr hab., SH, Kraków, 

Święs Florian, prof. dr hab., SPR, Lublin, 
Świętochowski Jacek, lek., SM, Przemyśl, 
Świętojańska Beata, mgr, SH, Przemyśl, 
Świtek Ewa, mgr, SPP, Przemyśl, 
Świtek Witold, lic., SPP, Przemyśl, 
Taracha Cezary, dr, SH, Dąbrowica, 
Tarczyński Dawid, mgr, SH, Przemyśl, 
Telega Bartłomiej, lic. SH, Niziny, 
Tłuczek Ryszard, dr, SH, Przemyśl, 
Trefler Paweł, dr, SH, Przemyśl, 
Trojanowska Katarzyna, mgr, SH, Przemyśl, 
Trojanowska Marta, dr, SH, Przemyśl 
Trojnar Franciszek, dr, SH, Warszawa, 
Trzeciak Katarzyna, mgr, SH, Kraków 
Tumidajski Jerzy, mgr, SPP, Przemyśl, 
Turczak Barbara, mgr, SM, Przemyśl, 
Turczak Łucja, mgr, SH, Jarosław,  
Tymoczko Stanisław, mgr inż., SPR, Sośnica, 
Wajda Jolanta, mgr, SPP, Żurawica, 
Walkowiak Stanisław, mgr, SH, Przemyśl, 
Waltoś Maciej, dr, SH, Przemyśl, 
Wawro Mateusz, lic., SH, Przemyśl 
Węgrzyn Monika, mgr, SPR, Przemyśl, 
Węgrzyn Teresa, mgr, SH, Przemyśl, 
Węgrzynowski Janusz, mgr, SH, Przemyśl, 
Wierzbicki Artur, mgr, SH, Przemyśl, 
Wierzbicki Edward, dr, SH, Kraków,  
Wiglusz Waldemar, mgr inż., SH, Przemyśl, 
Wilgucka Małgorzata, dr, SH, Przemyśl, 
Wiśniewska Halina, prof. dr hab., SH, Lublin, 
Witkowska-Wawer Lilianna, mgr, SPR, Przemyśl, 
Wład Joanna, dr, SPR, Jarosław, 
Wład Paweł, mgr, SPR, Rzeszów, 
Włodek Leszek, SH, Przemyśl, 
Wodzińska Izabela, mgr, SH, Rzeszów, 
Wojdylak-Sputowska Zofia, mgr, SH, Przemyśl, 
Wojtowicz Anna, mgr, SPP, Przemyśl 
Wolańczyk Barbara, mgr, SPP, Przemyśl, 
Wolicki Marian, ks. prof. dr hab., SH, Przemyśl, 
Wójcikowska Anna, mgr, SH, Głogów, 
Wróblewski Piotr, dr, SPP, Chorzów, 
Zając Irena, mgr, SH, Przemyśl, 
Załęski Włodzimierz, mgr, SH, Przemyśl, 
Zamoyski Grzegorz, dr, SH, Rzeszów, 
Zapałowski Andrzej, dr, SH, Przemyśl, 
Zaremba Mariola, mgr inż., SPR, Świdnica, 
Ziembolewski Zbigniew, mgr, SH, Przemyśl, 
Ziemska-Rosół Anna, mgr, SPP, Przemyśl, 
Zubik Józef, mgr, SH, Przemyśl 
Żmuda Beata, mgr, SH, Przemyśl, 
Żmuda Jadwiga, mgr, SH, Przemyśl, 
Żmudzki Jacek, dr, SH, Przemyśl. 
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Prosimy uprzejmie Członków o aktualizowanie swoich danych adresowych, w tym 
o podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail), który umożliwi przekazywanie 
Członkom komunikatów, zaproszeń i informacji o działalności naszego Towarzystwa.  

Kontakt z Biurem Towarzystwa Przyjaciół Nauk możliwy jest w formie  
tradycyjnej: ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl, tel. 16-678-56-01, lub elektronicznej: 
biblioteka-tpn@wp.pl; tpntpn@wp.pl; wydawnictwo.tpn@gmail.pl. 

 
 

TPN ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO 
JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ TPN W PRZEMYŚLU? 

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu posiada status organizacji pożytku publicznego, 
który otrzymało w dniu 14 kwietnia 2005 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie 
(sygn. RZ.XII NS-REJ.KRS/1235/5/ 256).  

Informacje o działalności naszego Towarzystwa i o możliwości wpłaty darowizny 1% na-
leżnego podatku można uzyskać również na stronie internetowej TPN www.tpn.pbp.webd.pl  

Aby przekazać 1% należnego podatku należy w rocznym zeznaniu podatkowym 
w odpowiedniej rubryce napisać nazwę stowarzyszenia: Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w Przemyślu oraz podać nr KRS: 0000 127 870. 

Na stronie administrowanej przez Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej 
(www.pozytek.gov.pl) umieszczone są pełne sprawozdania – merytoryczne i finansowe 
z działalności TPN, ze szczególnym uwzględnieniem form pracy z zakresu pożytku publiczne-
go. 

W roku 2011 z tytułu 1% od podatku zanotowaliśmy znaczne wpływy. Urzędy Skarbowe 
nie podają jednak pełnych list danych osobowych darczyńców w związku z powyższym nie 
jesteśmy w stanie złożyć tym osobom indywidualnych podziękowań za przekazaną darowi-
znę. Czynimy to zatem na łamach niniejszego Biuletynu: wszystkim Członkom i sympatykom 
TPN, którzy ofiarowali swój 1% podatku składamy tą drogą serdeczne podziękowania, in-
formując jednocześnie że uzyskane w ten sposób fundusze zostały przeznaczone na utrzyma-
nie jakże cennych zbiorów Biblioteki Naukowej TPN – dóbr kultury narodowej – które 
w dalszym ciągu nie mają zapewnionych stałych środków finansowych na ich przechowywa-
nie. 

 
 

 
SKŁADKA CZŁONKOWSKA 

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu TPN z dnia 29 grudnia 2005 r. składka członkowska wynosi 
20,00 zł rocznie, płatna jednorazowo do końca i kwartału.  

Opłata wpisowego dla nowych członków wynosi 10,00 zł. 
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Widok na siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Fot. Henryk Lasko. 


