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Odeszli / They have gone

Prof. Stefan Am sterdam ski (1929-19.07.2005), absolwent chemii na Politechnice Łódzkiej, 
później profesor UŁ, pracownik PAN i założyciel Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. 
Jednocześnie umysł ścisły i humanista. Specjalizował się w filozofii nauki i metodologii nauk. 
Autor ponad 200 prac naukowych. [Por.: Amsterdamski S. (2005), Uczeni wobec demonów X X  
wieku (wybrane fragmenty prac), „GW”, 23-24 lipca, s. 24—25.]

Dr Vernon Cecil F. Bell (GB) (1922-24.02.2004), prezydent European Ju-Jitsu Union i dzia
łacz International JuJitsu Federation, stylista tenjin shin'yö-ryü, posiadacz stopni: 10 dan jüjutsu 
EJJU, 6 dan karate shötökan, 5 dan jüdö, 3 dan bójutsu.

Robert B aier (D) (ok. 1955-21.05.2005), budóka, instruktor (6 dan jüjutsu, 2 dan taekwondo, 
1 dan karatedö).

Dr hab., prof, nadzw. Zdzisław Chromiński (PL) (zm. 28.11.2005), profesor Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej TWP w Warszawie. Był aktywny do końca. Wśród jego ostatnich prac znalazły się:
-  Zdzisław Chromiński, Maria Sadowska (2005), Propozycje zastosowania wybranych metod 

wschodnich systemów zdrowotno-wychowawczych w kulturze fizycznej, „IRK-MC”, t. 5, 
s. 140-144;

-  Zdzisław Chromiński, Krzysztof Chromiński (2005,1, Zachowania kulturalne w sporcie i ich 
uwarunkowania [w:] Dziubiński Z. [red.], Sport jako kulturowa rzeczywistość, Salos RP, 
Warszawa, s. 270-274;

-  Zdzisław Chromiński, Emilia Plak (2004), Wprowadzenie do edukacji ekologicznej i zdro
wotnej, PWSOŚ, Radom.

W książce napisanej wspólnie z E. Plak znajdujemy apel o szeroki program edukacji zdrowot
nej i ekologicznej oraz wskazania na potrzebę kształtowania osobowości „człowieka ekologicz
nego”. Poglądy Chromińskiego były zgodne z humanistyczną i personalistyczną zasadą otwarto
ści i dialogu.

Andrzej G rubba (PL), był szlachetnym człowiekiem, wielkim patriotą i wybitnym sportow
cem. Mistrz pingpongowej piłeczki był perfekcjonistą i osobą szlachetną nie tylko w sportowej 
rywalizacji. W kondukcie żałobnym maszerowali m.in. Waldemar Legień i Dariusz Michalczew
ski -  polscy herosi sportów walki [„PS”, 2005, nr 172],

Jan  Paweł II -  K arol Józef W ojtyła (PL)
(18.05.1920-2.04.2005), dr hab. filozofii, kardynał, 
od 16.10.1978 r. papież. Był tytanem pracy, poli
glotą, także poetą. Ranny przeżył zamach, ciężko 
chorował, do końca swoich dni pełnił służbę wobec 
Boga i ludzi. Pozostawił bogaty dorobek zapisany 
w słowie (encykliki, książki) i przykładzie życia.
Był wojownikiem Prawdy, przewodnikiem moral
nej drogi i wzorem homo creator nobilis.

Na wniosek Wydziału Historyczno-Socjologicz
nego w efekcie rocznych procedur Senat UR przy
znał wielkiemu papieżowi przez aklamację tytuł 
Doktora Honoris Causa -  pierwszy honorowy dok
torat Uniwersytetu Rzeszowskiego. Redaktorzy 
„IRK-MC” (W.J. Cynarski i K. Obodyński) mieli za
szczyt bezpośrednio w owej uchwale uczestniczyć.

Na zdjęciu: Chrześcijańska cnota przebaczenia. Papież Jan 
Paweł 11 i Mehmet Ali Agca w jego więziennej celi (fot. ze 
zbioru W.J. Cynarskiego)
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Prof. Wiesław Kotański (PL), wybitny japonista, wykładowca UW, językoznawca, religio
znawca i badacz kultury Japonii, zmarł 14.08.2005.

Tsuneyoshi M atsuno (J) (1933-2005), nauczyciel uniwersytecki, tłumacz, historyk; zaawan
sowany adept (posiadacz 5 dan) iaidô takenouchi hangan-ryù. Był przyjacielem i współpracow
nikiem Rolanda J. Maroteaux.

Jerzy Pawłowski (PL), fenomen szerm ierki -  szablista wszechczasów, 19-krotny medalista 
mistrzostw świata; także podwójny agent więziony za szpiegostwo, później bioenergoterapeuta 
i malarz-amator. Zmarł 12 stycznia 2005 w wieku 73 lat.

Prof. Paul Ricoeur (F), wybitny filozof o uznanym dorobku w dziedzinie hermeneutyki (teo
ria mitu), antropologii. W Polsce wydano jego książki: Symbolika zła (1986), Język, tekst, inter
pretacja (1989), Myśleć biblijnie (1999). Zmarł 20.05.2005 w wieku 92 lat.

Stanisław Skalski (PL), legendarny pilot, bohater września 1939, bitwy o Anglię, walk 
w Afryce. Wzór patrioty, żołnierza, kawaler Złotego Krzyża Virtuti Militari. Zmarł 12.11.2004 
w wieku 89 lat.

Prof. Jan  Szopa (PL) (15.08.1940-8.01.2005), specjalista antropologii i antropomotoryki. 
Jego osobie i dorobkowi naukowemu poświęcono artykuł:

Edward Mleczko (2005), The Editor o f  the 'Journal o f  Human Kinetics ’, Professor Jan Szopa 
1940-2005, “Journal o f Human Kinetics”, Katowice, vol. 13, pp. 3-15.

Max Schmeling (D) (1905-2.02.2005), niemiecki mistrz świata wagi ciężkiej. Zmarł w wieku 
99 lat w miejscowości Hollenstedt. Był wielkim sportowcem i uczciwym człowiekiem, który 
odmówił przystąpienia do NSDAP [por.: Leniarski R. (2005), Max Schmeling, legenda boksu, nie 
żyje, „GW”, nr 30, s. 35; Stabno J. (2005), Legenda niemieckiego boksu Max Schmeling nie żyje, 
„Bokser”, nr 3, s. 25].

Brat Roger Schutz-M arsauche (F) (12.05.1915-16.08.2005), założyciel Wspólnoty Ekume
nicznej Taizé został zamordowany w trakcie modlitwy. To jeden ze współczesnych homo creator 
nobilis i nauczycieli moralnej drogi [por.: Tumau J. (2005), Śmierć proroka, „GW”, 2005, 
nr 191, s. 6; Zabity na ołtarzu, „Fakt”, 2005, nr 191, s. 4-5],

Szymon W iesenthal (A) (1909-2005), tropiciel zbrodniarzy nazistowskich. W ostatnim wy
wiadzie udzielonym Leopoldowi Ungerowi stwierdził: „Ludzkość nie pojęła lekcji Holokaustu. 
Bieżące wydarzenia potwierdzają, że czujność jest niezbędna, albowiem ludobójstwo wciąż grozi 
gdzieś na świecie. Nazizm i komunizm wyrządziły światu tak wielkie szkody, że kilka pokoleń 
musi chyba miąć, zanim ludzkość potrafi ujawniać takie zagrożenia i gasić je od razu, w chwili 
pojawienia się i u ich korzeni, zanim osiągnie taki stopień dojrzałości, że tego typu ideologie 
przestaną światu zagrażań” [„GW”, 2005, nr 220, s. 1],

(oprać. W. J. Cynarski)


