IDO – Ruch dla Kultury / Movement for Culture
2009, 9, 265–267

This copy is for personal use only - distribution prohibited - This copy is for personal use only - distribution prohibited

KRYSTYNA STRYCHARZ
Wydawnictwo UR, Rzeszów (Polska)
krystynas@interia.eu

Studia z historii i teorii kultury fizycznej. Księga jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Obodyńskiemu
(recenzja) / Studies from history and theory of physical
culture. Jubilee book inscribed to Prof. K. Obodyński (review)
W.J. Cynarski, A. Noczkowski, S. Zaborniak (red.), Studia z historii i teorii kultury fizycznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Obodyńskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 522.
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Imponujące przedsięwzięcie wydawnicze, jakim jest księga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Kazimierzowi Obodyńskiemu, miało swój początek przed dwoma laty, kiedy to
przyjaciele Profesora zapragnęli uczcić Jego zaokrąglone urodziny. Dobrej woli i spontaniczności przeszkodził wówczas natłok spraw i obowiązków, ale pewnie i to, że w pełnym młodzieńczej energii i pasji Profesorze jakoś trudno było wyobrazić sobie jubilata. Wszystko to
sprawiło, że do pomysłu powrócono dopiero w roku 2008 w związku z jubileuszem 40-lecia
pracy naukowej Profesora.
I oto mamy księgę przygotowaną z wielką starannością, grubą, a i tak nieobejmującą wszystkich prac, które właściwie do ostatniego tygodnia bliscy Jubilatowi autorzy chcieli w niej
zamieścić, bardzo wartościową poznawczo, bo prezentującą teksty ofiarowane Profesorowi przez
znanych uczonych z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, na Słowacji i Ukrainie.
W jubileuszowym tomie można wyodrębnić kilka działów tematycznych.
Na szczególną uwagę zasługuje dział pierwszy – biograficzno-bibliograficzny. Profesor
Wojciech Jan Cynarski przedstawił w nim koleje losów Kazimierza Obodyńskiego i opracowany skrupulatnie wykaz Jego publikacji naukowych. Profesor Stanisław Zaborniak skupił się
na czasach studenckich i osiągnięciach sportowych młodego Kazimierza Obodyńskiego, niektóre z nich dokumentując i uwierzytelniając fotografiami, profesor Jerzy Piórecki z widocznym znawstwem spraw opowiedział o rodzinnej posiadłości Obodyńskich – tzw. Obodyńcach,
o staraniach nowych właścicieli, by to wyjątkowe miejsce zachowało dawny klimat, a równocześnie mogło służyć nie tylko im. Profesor Bernard Woltmann wyszedł do profesora Obodyńskiego i jego zespołu z propozycją opracowania syntezy historii wychowania fizycznego i sportu na Rzeszowszczyźnie, użyczając w tym celu sporządzonego przez siebie wykazu piśmiennictwa. Z kolei prof. Jan Junger przypomniał, jak rodziła się i zacieśniała współpraca naukowa
między Wydziałem Sportu Uniwersytetu w Preszowie a Wydziałem Wychowania Fizycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Część druga obejmuje obszerne fragmenty rozpraw doktorskich Pawła Króla, Wojciecha
Bajorka, Zbigniewa Barabasza i Pawła Świdra, które powstały pod kierunkiem naukowym profesora Obodyńskiego.
Część trzecia to szkice z historii kultury fizycznej autorów z Gdańska, Warszawy, Olsztyna,
Katowic, Poznania, Krakowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Iwano-Frankowska i Rzeszowa.
Bardzo interesująca jest część czwarta, zatytułowana Filozofia, socjologia i teoria kultury fizycznej. Odnajdujemy w niej artykuły teoretyków, socjologów i filozofów sportu z Koszyc, Preszowa,
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Iwano-Frankowska, Poznania, Katowic, Warszawy, Krakowa, Gorzowa Wlkp. i Rzeszowa. Najobszerniejszy spośród nich jest pełen erudycyjnej przekory esej prof. Jerzego Kosiewicza o czasie.
Księgę zamyka zakończenie napisane przez prof. Andrzeja Nowakowskiego oraz szczegółowy spis treści w języku angielskim. Zgodnie z sugestią prof. Mirosława Ponczka, autora recenzji wydawniczej, w tomie znalazł się wykaz skrótów i skrótowców oraz indeks nazwisk.
Wiele starań w to, aby księga osiągnęła godny Jubilata poziom merytoryczny, włożyli jej redaktorzy naukowi, profesorowie: Wojciech J. Cynarski, Andrzej Nowakowski i Stanisław Zaborniak. Ich zasługą jest nadanie księdze przejrzystej struktury i trafne uszeregowanie dość różnorodnych (co jest charakterystyczne dla ksiąg jubileuszowych) materiałów. Pomocny, jak można
sądzić z informacji na stronie redakcyjnej, okazał się sam Jubilat, gdyż udostępnił wydawcy fotografie z domowego archiwum, których wkomponowanie w całość dzieła nadało mu niepowtarzalny klimat. Z tego powodu księga w równym stopniu jak czytana – może być oglądana. Jej
aneks to właściwie album fotograficzny, w którym zamieszczono ponad sto zdjęć Kazimierza
Obodyńskiego z czasów dzieciństwa, studenckich i współczesnych. Większość z nich dokumentuje wydarzenia związane z rozwojem naukowym Jubilata, pobyty na konferencjach, oficjalne
uroczystości. Niektóre prezentują Profesora z uczonymi ze znanych ośrodków naukowych polskich i zagranicznych. Są jednak i takie bardzo osobiste, np. dwaj mali chłopcy w gustownych
koszulkach w paski – Kazio z bratem Alkiem w rodzinnej miejscowości – Jaremczu na Kresach
Wschodnich i zdjęcie Kazimierza z prześliczną dziewczyną Dominiką, wówczas narzeczoną,
wkrótce potem i do dziś żoną, w kultowej kawiarni „Klubowa” przy WOSTiW (obecnie ROSiR)
w Rzeszowie.
W trakcie uroczystości jubileuszowej ku czci Dostojnego Jubilata K. Strycharz mówiła:
„Pragnę przy okazji podkreślić wielką troskę o poziom edytorski i estetykę dzieła pracowników
Wydawnictwa – Krysi Baran dziękuję za staranną redakcję techniczną, Lucynie Kuśnierz za
piękny skład, Wojtkowi Pączkowi za cierpliwą obróbkę zdjęć, Ani Szydło, Joli Stopie i Marii
Jandzie za wszechstronne wsparcie i mądre rady, panu dyrektorowi Stanisławowi Dudzińskiemu
dziękuję za pełną zatroskania, profesjonalną koordynację prac, a kierownikami Drukarni Zenonowi Wróblewskiemu za to, że zrobił wszystko, by dotrzymać terminu wydania książki. Znanemu rzeszowskiemu artyście Krzysztofowi Motyce jestem wdzięczna za przyjęcie propozycji
współpracy edytorskiej i okładkę oddającą znakomicie logos i ethos Jubilata.
Profesor Kazimierz Obodyński i jego żona Dominika są przyjaciółmi naszej oficyny i we
wszystko, co ich dotyczy, wkładamy wiele serca. Dominika przez wiele lat kierowała Redakcją
Wydawnictwa WSP i UR, byliśmy pod urokiem jej osobowości, uczyliśmy się od niej kultury
pracy w zespole. Pokazała nam wszystkim jednak, że prawdziwie szczęśliwy człowiek najbardziej kocha dom i wartości związane z rodziną. Najwcześniej jak mogła przeszła na emeryturę,
bo wśród bliskich jest jej najlepiej.
Mnie z Profesorem w sposób szczególny wiąże znane nam obojgu odczucie grozy, jaka
w pewnym momencie zawisła nad naszym życiem, ale też – co ważniejsze – obrany zdecydowanie kurs na życie, a z rzeczy, które codzienność w Wydawnictwie zamieniają w święto –
wyjątkowa nuta smakowa tortów Sachera.
Wracając do jubileuszowego tomu, osobiście zachęcam, by niniejsza księga w równym stopniu jak czytana – była oglądana.
Prócz podkreślanych wartości merytorycznych księga kryje to, co według mnie jeszcze cenniejsze – wiele pozytywnych emocji. Jest świadectwem naukowej przyjaźni, wielkiego szacunku,
jakim darzą Profesora-Jubilata jego współpracownicy, prawdziwego oddania uczniów.
Kiedy spogląda się na środowisko Profesora Obodyńskiego i ludzi, którzy są blisko Niego,
narzucają się same określenia z prefiksem -naj. Współpracuje Profesor z najlepszymi ośrodkami
badawczymi, otacza się najbardziej cenionymi przedstawicielami świata nauki, ma najprzystojniejszych – jak on sam – kolegów, najpiękniejszą żonę, najcieplejszy dom i najprzytulniejszy
dwór. Chciałoby się więc powiedzieć: trwaj chwilo!
Czego jeszcze można życzyć tak spełnionemu Jubilatowi...? W imieniu nas wszystkich
z Wydawnictwa UR życzę, by życie odsłaniało przed Nim najpiękniejsze, niepoznane dotąd
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uroki, by towarzyszyło Mu zdrowie i ochoczy duch, by wszelkie strategie i przedsięwzięcia
wieńczył satysfakcjonujący finał. Życzę kolejnych wspaniałych jubileuszy i coraz bardziej
imponujących ksiąg, które nas przybliżą do poznania fenomenu o nazwie: Kazimierz Obodyński.
Panie Profesorze, niech reżyser Los obsadza Pana w najlepszych rolach, za które nagrodą
będą nie Złote Kaczki, Złote Lwy, Złote Dzioby czy Oskary, ale pełne wdzięczności i szlachetnej
przyjaźni ludzkie serca”.

Key words: Kazimierz Obodyński, physical culture,jubilee
SUMMARY
In 2008 Rzeszów University published a jubilee book inscribed to Prof. Kazimierz
Obodyński. In order to make this book both exceptional and educational as well as to pay respect,
a lot of effort was put into publishing it. Its creators included Prof. W.J. Cynarski, Prof.
A. Nowakowski and Prof. S. Zaborniak. They have given the book a clear structure and a good
order of materials. The jubilee book is a sign of great scientific friendship and respect of
colleagues and students towards Prof. Obodyński.
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