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Towarzystwo
Naukowe rozwija się
ROZMOWA z Senatorem RP prof. dr hab. Kazimierzem Wiatrem, Prezesem TTN
DP Przez ostatnie miesiące
w mediach cicho było
o działalności Tarnowskiego
Towarzystwa Naukowego. Co
działo się w tym czasie?
– To prawda. Mniejsza medialna aktywność nie miała
jednak wpływu na intensywność pracy w samym Towarzystwie Naukowym. W tym
czasie dużo się zmieniło. Mamy
nowy skład Zarządu. Dotychczasowy, w którym poza moją
osobą zasiadał jeszcze Prezydent Tarnowa dr Ryszard Ścigała - wiceprezes TTN wzbogacił się o kilka znakomitych
postaci. W jego skład powołano
nowych członków: ks. dr. hab.
Antoniego Żurka, byłego dziekana Wydziału Teologicznego
PAT Sekcja w Tarnowie oraz
dr. hab. Wacława Rapaka – prorektora Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej. Skarbnikiem został mgr Grzegorz
Kądzielawski.
Drugim ciałem kolegialnym,
które wybraliśmy jest Komisja
Rewizyjna TTN. Jej przewodniczącym został prof. Stanisław
Komornicki – rektor PWSZ,
a członkami mgr Zofia Kozioł
– kanclerz Małopolskiej
Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Tarnowie oraz mgr Piotr Filip. Zmiana władz połączona
została z uaktualnieniem statutu stowarzyszenia.
– Jakie jeszcze inne działania
podejmowało Tarnowskie Towarzystwo Naukowe o ostatnim czasie?
– Bardzo cieszę się, że doszło do skutku spotkanie Zarządu Towarzystwa Naukowego z przedstawicielami uczelni
wyższych naszego miasta.
W spotkaniu tym uczestniczyli
Rektorzy Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej – prof. Stanisław Komornicki i prof. Adam
Juszkiewicz, Pani Kanclerz
Małopolskiej Wyższej Szkoły
Ekonomicznej mgr Zofia Kozioł
oraz ks. dr. hab. Ireneusz Stolarczyk – nowy dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła
II Sekcja w Tarnowie. Tematem
spotkania było wypracowanie
metod współdziałania oraz popularyzacja nauki na Ziemi
Tarnowskiej. Należy przy tej
okazji podkreślić ogromne zaangażowanie i życzliwość
władz uczelni biorących udział
w spotkaniu. Wierzę, że w tej
atmosferze uda nam się wiele
osiągnąć.
– Czy znane są już jakieś pierwsze owoce tego spotkania?
– Po pierwsze mamy nadzieję, że już niedługo tarnowskie
uczelnie będą instytucjonalnymi członkami TTN. Ponadto
zrodził się też pomysł aby Tarnowskie Towarzystwo Naukowe
we współpracy z uczelniami
organizowało konkurs na prace
naukowe pod nazwą „Perły Tarnowa”. Powstał już projekt regulaminu. Doprecyzowujemy
kwestie techniczne, o szczegółach z pewnością będziemy
informowali…
– Czy możemy uchylić zatem
tylko rąbka tajemnicy do
kogo adresowana będzie ta
inicjatywa?
– W konkursie będą mogły
brać udział osoby, które uzyskały stopień zawodowy licen-

Prof. dr hab. inż. Kazimierz WIATR
Senator RP, Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH oraz Dyrektorem
Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET. Jest
Przewodniczącym ogólnopolskiej Rady Konsorcjum PIONIER –
Polski Internet Optyczny oraz Przewodniczącym Programu PLGrid. Jest członkiem Rady i Zespołu Sterującego Małopolskiego
Klastra Technologii Informacyjnych MKTI. W 2007 r. zakładał
Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, którego został prezesem.
Studia ukończył na AGH w Krakowie (1980) i tam też uzyskał stopień doktora nauk technicznych (1987). Habilitował się na Politechnice Łódzkiej (1999), a w roku 2002 uzyskał tytuł profesora.
Jest wybitnym specjalistą w zakresie komputerowego sterowania procesami, systemów wieloprocesorowych, układów programowalnych i rekonfigurowalnych systemów obliczeniowych.
W tym ostatnim obszarze opublikował cenione książki, w tym
najnowsza Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych została
wydana przez WNT w Warszawie (2003). Jest autorem ponad
200 artykułów i referatów naukowych, 5 patentów i 35 wdrożeń
w przemyśle. Potwierdzeniem uznania dorobku Profesora Wiatra jest zapraszanie Go jako recenzenta w prestiżowych czasopismach międzynarodowych.
WWW.KAZIMIERZWIATR.PL

cjata, inżyniera, magistra lub
stopień naukowy doktora
w uczelniach tarnowskich lub
jako ich pracownicy.
– Zatem Tarnowskie Towarzystwo Naukowe rozwija się!
Czy również liczebnie?
– W roku bieżącym odbyło
się zebranie na którym dokonaliśmy przyjęć nowych członków. Kolejne osoby cały czas
wyrażają chęć członkostwa
w TTN. To cieszy i świadczy
o zapotrzebowaniu na tego rodzaju inicjatywę. Niestety
w 2010 roku musieliśmy pożegnać niezwykle aktywną członkinie Towarzystwa i wielkiego
Przyjaciela nauki ś.p. mgr Janinę Kanię – dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Pani Janina nie tylko
wspierała działanie TTN, ale
była także członkiem Zespołu
roboczego ds. utworzenia Akademii Tarnowskiej. Będzie nam
jej bardzo brakowało…
– Jednym z działań TTN są
starania o powstanie Akademii. Co oznaczać będzie dla
Tarnowa własny ośrodek akademicki? Czy biorąc pod
uwagę bliskie położenie Kra-

kowa, jest on potrzebny i ma
szansę na zgromadzenie
kadry naukowej?
– W Tarnowie działa od ponad 10 lat Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa i to bardzo
dobrze. Nie mam jednak wątpliwości, że Tarnów i Ziemia Tarnowska zasługują na więcej. To
wynika z historii i dorobku tego
miasta i tej ziemi. Ponadto to
niedobrze, że dziś młodzi ludzie
po ukończeniu w Tarnowie studiów I stopnia i uzyskaniu stopnia licencjata lub inżyniera,
zmuszeni są wędrować do Krakowa lub innych miejsc w celu
kontynuowania nauki. Często
zdarza się, że do Tarnowa już
nie wracają i w ten sposób ziemia ta traci swych najlepszych
obywateli. Ponadto Akademia
Tarnowska stanie się niewątpliwie ważnym centrum intelektualno-kulturowym, które na
pewno spowoduje bardziej dynamiczny rozwój regionu. To
w pierwszym rzędzie spowoduje, że wielu mądrych
i dobrych młodych ludzi tu pozostanie. Ale także rozwinie
się bardziej zaawansowana
technologicznie gospodarka. Ci

młodzi ludzie założą własne firmy. Ponadto obecność cennego
kapitału ludzkiego, czyli istotnej
liczby dobrze wykształconych
absolwentów,
spowoduje
napływ firm zainteresowanych
nowymi technologiami.
– TTN prowadzi również
działalność wydawniczą. Czy
znamy już kolejne plany
w tym zakresie?
– Pierwszy numer „Zeszytów Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego” nosi tytuł
„Wokół wartości”. Na jego
treść złożyły się teksty trzech
wykładów wygłoszonych podczas otwartych spotkań TTN
w Sali Lustrzanej. Są to
wykłady: profesora Franciszka
Ziejki „Nie zapomnieć mowy
ojców”, księdza profesora Remigiusza Sobańskiego „Prawo
a wartości” oraz wykład księdza kardynała Zenona Grocholewskiego „Wychowanie do
miłości”. Pragnę zauważyć, że
zawsze staramy się zapraszać
do Tarnowa osoby wyjątkowe
i wybitne, których dorobek
i życiorysy są imponujące.
Pragniemy, aby środowisko
akademickie „wychodziło do
miasta”, aby tu spotykali się
mieszkańcy z pracownikami
naukowymi i studentami. Towarzystwo ma w planach wydanie jeszcze w tym roku kolejnego Zeszytu. Tym razem
będzie to praca doktorska jednego z członków TTN p. dr. Radosława Bienia. Wydawnictwo
jest na etapie korekty technicznej.
– Założeniem Tarnowskiego
Towarzystwa Naukowego
są m.in. spotkania co najmniej
raz na kwartał, połączone
z otwartymi wykładami. Dzisiejsze poświęcone jest kulturze polskiej na tle kultury
europejskiej…
– Jak można zaobserwować
każdego roku poruszamy inną
grupę tematyczną. Rok 2008
poświęciliśmy szeroko pojętej
tematyce wartości. W 2009 roku
dominowała tematyka różnych
sposobów pozyskiwania energii,
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego i aktualnych kierunków badań w tym zakresie.
Mnie osobiście zależy na tym,
aby we wszystkich tematach
otwartych spotkań przejawiał
się aspekt zastosowania omawianych badań i technologii na
Ziemi Tarnowskiej, w tarnowskich uczelniach lub w funkcjonujących tu firmach. Dlatego
chcieliśmy aby rok 2010 był rokiem filologii polskiej. To podkreślenie naszej radości z faktu,
że tarnowska PWSZ uzyskała
prawo do prowadzenia studiów
na drugim poziomie i nadawania stopnia magistra właśnie
z filologii polskiej. Organizowane w Tarnowie konferencje
naukowe o współczesnych problemach naszego języka mają
uznaną renomę, a poruszane
tematy polszczyzny w mediach,
ewolucji języka czy też polszczyzny na gminnych tablicach ogłoszeń Ziemi Tarnowskiej wzbudzają niezwykłe zainteresowanie.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:
MICHAŁ GNIADEK
tarnow@dziennik.krakow.pl

Kultura polska
w kulturze
europejskiej
Otwarte spotkanie
Tarnowskiego Towarzystwa
Naukowego
W dniu dzisiejszym o godzinie
15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie przy ulicy Piłsudskiego odbędzie się kolejne otwarte spotkanie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego.
W trakcie spotkania
Prof. dr hab. Aleksander Wilkoń wygłosi wykład „Kultura
polska w kulturze europejskiej”.
Wykładowca jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu
w Neapolu (1993-2007), profesorem honorowym Uniwersytetu Śląskiego, byłym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Sorbony. Prof. Wilkoń
to były dziekan Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu
Śląskiego (1980-1981), kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej w L’Universita’ di Napoli.
Autor ponad 400 publikacji,
w tym 25 książek, m.in. Dziejów
języka artystycznego w Polsce. T. I-III; obecnie profesor
w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Tarnowie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jak mówi Prof. Kazimierz
Wiatr, Prezes Tarnowskiego
Towarzystwa Naukowego – Kolejne spotkanie jest jedną z istotnych form działalności TTN,
którego głównym celem jest
promocja społeczeństwa wiedzy
na Ziemi Tarnowskiej oraz
współtworzenie środowiska
akademickiego i wspieranie
powstania Akademii Tarnowskiej. Jak można zaobserwować
zapraszamy do Tarnowa osoby
wyjątkowe i wybitne, których
życiorysy i dorobek są imponujące. Chcemy naszym gościom pokazać to miasto i środowisko akademickie oraz zaprosić do współpracy. Bardzo
serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do
uczestnictwa spotkaniu.
Dzisiejszy wykład dotyczy
ważnych chrześcijańskich korzeni Europy. Początki kultury

łacińskiej, jaka rozwinęła się
w Europie, dały niezwykły dynamizm rozwoju cywilizacyjnego. Na tym tle warto zastanowić się czy wybór, jakiego
dokonała Polska ponad dziesięć
wieków temu, był trafny. Warto
także przyjrzeć się, jak kształtowały się początki naszej obecności w Europie.
Te niezwykle ważne refleksje i pytania należy stawiać,
kiedy Polska od ponad 6 lat
jest członkiem Unii Europejskiej, a w przyszłym roku obejmie jej przewodnictwo. Należy
przypominać o polskiej aktywności na forum europejskim
także w kontekście obecnej
funkcji niedawnego Prezesa
Rady Ministrów RP prof. Jerzego Buzka, obecnie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Mamy także w pamięci spór, dotyczący wpisania
w traktat konstytucyjny Unii
Europejskiej
preambułę
o chrześcijańskich korzeniach
Europy.
Te gorące myśli przed dzisiejszym otwartym spotkaniem
Tarnowskiego Towarzystwa
Naukowego ukazują jak przeszłość jest żywa w dzisiejszych
naszych
problemach
i działaniach. Dzisiejszy wykład
„Kultura polska w kulturze europejskiej” to próba analizy
i syntezy – wydobycia z historii
tych istotnych przesłanek wartości i kultury, które maja znaczenie ponadczasowe.
Jak podsumowuje Prof. Kazimierz Wiatr, Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego – Dotykamy tu także
niezwykle czułej tkanki, jaką
próbuje budować Tarnowskie
Towarzystwo Naukowe. Inspirowani sukcesem tarnowskich filologów, dzięki którym
PWSZ będzie nadawała stopień magistra w zakresie filologii polskiej - organizujemy
wykład, który sięgając wstecz
wytycza horyzonty naszej
(MG)
przyszłości.

Profesor Aleksander Wilkoń
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rofesor zwyczajny Uniwersytetu w Neapolu
(1993-2007), profesor
honorowy Uniwersytetu
Śląskiego, były profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i
Sorbony. Były dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (19801981), kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej w L’Universita’ di Napoli.
Autor ponad 400 publikacji, w tym 25 książek, m.in.
Dziejów języka artystycznego w Polsce. T. I - III; obecnie
profesor w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej
w Tarnowie. Zainteresowania naukowe: filologia polska, slawistyka, językoznawstwo ogólne, kulturoznawstwo, teoria języka poetyckiego, lingwistyka tekstu.
Hobby: malarstwo, literatura. Odznaczony Krzyżem
Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski.

