Laudacja
na okoliczność przyznania Medalu Zasłużony dla PWSZ w Krośnie
dla Pana Bogdana Rzońcy w dniu 2 października 2018 roku.
Panowie Rektorzy, Panie Ministrze, Panie i Panowie Posłowie, Szanowni Państwo.
Spełniając wolę Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława
Pigonia w Krośnie mam zaszczyt wystąpić przed Państwem na okoliczność uhonorowania
pana Bogdana Rzońcy medalem Zasłużony dla PWSZ w Krośnie.
Tegoroczna inauguracja otwiera dwudziesty, jubileuszowy rok akademicki. Medale
przyznane w roku jubileuszu są swoistą klamrą spajającą czas starań o utworzenie uczelni
z jej współczesnością. Senat przyznając w tym roku najważniejsze wyróżnienie uczelni
postanowił uhonorować te osoby, które, tutaj lokalnie, miały decydujące znaczenie dla
utworzenia i funkcjonowania uczelni - dziś otrzymują je Pan Roman Zimka, ówczesny
Prezydent Miasta Krosna i Pan Bogdan Rzońca, ówczesny Wojewoda Krośnieński.
Przygotowanie laudacji dla Pana posła Bogdana Rzońcy poczytuję za wyróżnienie, ale
i za odpowiedzialne, i co tu ukrywać, tremujące wyzwanie, ponieważ niełatwo oddać zasługi
dla uczelni /wymienię w kolejności/ Wojewody Krośnieńskiego, Marszałka i Wicemarszałka
Województwa Podkarpackiego, posła na Sejm RP od 2011 i, co najważniejsze, Przyjaciela
naszej społeczności. Laudacja ze względu na bogaty program uroczystości z konieczności
będzie krótka, a ponadto jako polonista wyznaję zasadę, że jeśli czegoś nie można
wypowiedzieć krótko, to prawdopodobnie nie pomoże temu żadna najdłuższa nawet
wypowiedź i nie warto mnożyć słów w myśl cytatu... czy instrument niestrojny, czy się muzyk
myli...
Ponad dwadzieścia lat temu...
Działam konsekwentnie... powiedział, udzielając w 1998 roku prasowego wywiadu, 37 letni
Bogdan Rzońca powołany na stanowisko wojewody Krośnieńskiego. I od tego roku, zgodnie
z przywołaną zasadą, układała się nasza współpraca nad wnioskiem do Ministra Edukacji
Narodowej o utworzenie uczelni w Krośnie, a następnie współpraca z jej społecznością.
Rok temu wygłaszając laudację poświęconą śp. Marszałkowi Stanisławowi Zającowi,
powiedziałem... Dla początków studiów wyższych w Krośnie był to czas, podkreślam to
mocno, romantycznego tworzenia, czas założycielski, który przywołujemy i utrwalamy
w pamięci, by nie został zapomniany. Tę historię tworzyli ludzie, którzy mieli odwagę, i siłę,
i determinację realizowania marzeń, podejmowania decyzji śmiałych, bezcennych...
Dziś tę wypowiedź uzupełniam cytatem: Kiedy wieje wiatr historii ludziom jak pięknym
ptakom rosną skrzydła...
Przywołałem pamięć Marszałka Stanisława Zająca, ponieważ był on przyjacielem, ale
i wymagającym mistrzem w samorządowym i politycznym terminowaniu, w kształtowaniu
indywidualnego etosu Bogdana Rzońcy. Pan Poseł wielokrotnie podkreślał bardzo mocne
związki łączące go z Marszałkiem - i sądzę, że ta współpraca przyczyniła się do
ukształtowania aktywności w działaniu, wrażliwości społecznej, stałości poglądów
politycznych i przekonania, że obywatelską powinnością i celem jest dobro publiczne.
Przywołajmy okruchy wspomnień. Wnioskując o utworzenie uczelni w Krośnie,
zabiegaliśmy o wsparcie w Krakowie. Dziesięcioletnia współpraca z Uniwersytetem
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Jagiellońskim w zakresie opieki naukowej nad Kolegium Nauczycielskim i Nauczycielskim
Kolegium Języków Obcych w Krośnie, i owocne jej efekty, sprawiły, że Senat UJ
bezwarunkowo udzielił poparcia idei utworzenia uczelni w Krośnie i kształcenia
licencjackiego na humanistycznych kierunkach studiów.
Planując inżynierskie kierunki studiów zwróciliśmy się o poparcie do prof. Ryszarda
Tadeusiewicza, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Wizyta w AGH, Bogdana Rzońcy Wojewody Krośnieńskiego, Romana Zimki - Prezydenta Miasta Krosna i mówiącego te
słowa, okazała się owocna i w jej efekcie rok później rozpoczęliśmy kształcenie na trzech
specjalnościach inżynierskich pod patronatem naukowym Akademii. Nie bez znaczenia był
fakt, że od średniowiecza Krosno nosi miano parva Cracovia, a my trzej byliśmy
absolwentami krakowskich uczelni. W spotkaniu uczestniczył prof. Andrzej Gonet,
późniejszy rektor naszej uczelni. I pamiętne wyjazdy w delegacji z Panem Wojewodą
i Wiesławem Śnieżkiem, Krośnieńskim Kuratorem Oświaty do Ministerstwa Edukacji
Narodowej, kiedy wschód słońca podziwialiśmy gdzieś w okolicach Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Szanowni Państwo, przytaczam te sympatyczne anegdoty nanizane na nić pamięci, po
to aby podkreślić, że Pan B. Rzońca nie szczędząc czasu, sił ani snu... ba, może nawet
kosztem autorytetu urzędu Wojewody podejmował spontaniczne i natychmiastowe działanie,
ponieważ była pilna ku temu potrzeba i ważny do osiągnięcia cel w perspektywie.
Z troski o rozwój regionu o stwarzanie warunków do podejmowania studiów
wyższych wynikały argumenty, których użył jako Wojewoda Krośnieński we wniosku
o utworzenie uczelni w Krośnie. Powołanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Krośnie jest szczególnie istotne dla naszego regionu. Istnienie ich ma kapitalne znaczenie dla
wielkiego, lecz zaniedbanego kulturalnie regionu, z ubogą ludnością wiejską, z rzeszami
młodzieży pozbawionej możliwości zdobywania wykształcenia w wielkich, odległych od miejsc
jej zamieszkania ośrodkach akademickich... Trzeba pamiętać o tym, że nawet w wypadku
zaistnienia kilku szkół wyższych województwo podkarpackie w porównaniu z sąsiednim
województwem małopolskim /Uniwersytet Jagielloński, kilkanaście wyższych szkół
akademickich, wyższe szkoły zawodowe w Krakowie. Tarnowie i Nowym Sączu/ w dalszym
ciągu stanowiłoby pod tym względem rodzaj pustyni.
Pół roku później, już w szerszej perspektywie całego regionu jako Marszałek
Województwa Podkarpackiego, w liście do Ministra Edukacji Narodowej napisał:
Region Podkarpacia wymaga wsparcia szczególnie w zakresie rozwoju szkół, które
umożliwią tutejszej młodzieży zdobywanie wykształcenia bez konieczności podejmowania
coraz kosztowniejszych studiów w ośrodkach akademickich, położonych daleko od miejsca
zamieszkania. Jestem przekonany, że inwestowanie w oświatę i naukę przyniesie dobre owoce
i stworzy solidne podstawy do rozwoju tej części kraju.
To zaangażowanie Pana Bogdana Rzońcy w rozwijanie potencjału oświatowego
i wyższych uczelni Podkarpacia, wynika z przekonania, że instytucje oświatowe i uczelnie
wyższe – w domyśle wykształcone i ukształtowane etycznie społeczeństwo jest najlepszą
miarą postępu i rozwoju cywilizacyjnego. Wielką wagę, sam będąc z powołania
i wykształcenia nauczycielem, przywiązywał do kształcenia na kierunkach nauczycielskich.
W połowie 2001 roku Marszałek B. Rzońca pytany o osiągnięcia kształtującego się
województwa Podkarpackiego powiedział m.in.: Takich osiągnięć jest bardzo wiele. Weźmy
np. edukację. W Rzeszowie powstał Uniwersytet... Powstały państwowe wyższe szkoły
zawodowe w Jarosławiu, Krośnie Przemyślu, Tarnobrzegu i Sanoku. W tej chwili te miasta są
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już miastami akademickimi. To trzeba docenić. Tworzy się w nich nowy klimat i nowy stan
świadomości. Pojawia się nowa kultura - poczynając od tak drobnych spraw jak juwenalia po
międzynarodową współpracę młodzieży.
Po utworzeniu PWSZ w Krośnie związki pana Bogdana Rzońcy, Marszałka
Województwa Podkarpackiego, z uczelnią były życzliwe, twórcze i efektywne.
Zarząd Województwa Podkarpackiego na jego wniosek, przekazał dla nowo
utworzonej uczelni spory zasób nieruchomości, /przy ul. S. Wyspiańskiego, ks. P. Skargi
i budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego/, które stanowiły podstawę jej materialnego
rozwoju. Nasza uczelnia otrzymała również majątek i zbiory bibliotek zlikwidowanych
w 2002 roku Kolegium Nauczycielskiego w Krośnie i Nauczycielskich Kolegiów Języków
Obcych w Krośnie i Jaśle. Należy dodać, że nie była to powszechnie stosowana praktyka
w innych miastach, w których powstawały państwowe uczelnie zawodowe. Dzięki tej
hojności mogliśmy łatwiej zapewnić studentom wysoką jakość kształcenia i, co równie
ważne, chlubnie kontynuować ponad stuletnie tradycje kształcenia nauczycieli w Krośnie.
Na zaproszenie ówczesnego rektora prof. Andrzeja Goneta Marszałek B. Rzońca
przyjął zaproszenie do udziału w pracach konwentu uczelni. Konwent był ustawowym forum
wypracowującym, nowe na owe czasy, formy współpracy uczelni z otoczeniem
gospodarczym i samorządowym. Pan B. Rzońca zachowując związki z uczelnią, pragnąc być
bliżej jej codziennych problemów, twórczo uczestniczył w pracach konwentu w latach 2001 2015, inspirując do organizowania współpracy z przedsiębiorcami, organizowania kształcenia
praktycznego i wspólnego aplikowania o przyznanie dotacji na rozwijanie badań naukowych
i ich przemysłowe wdrażanie.
Dziś u progu dwudziestolecia działalności uczelni łatwiej i pełniej można ocenić,
docenić i zapamiętać, co jest zawarte między staraniami o jej utworzenie, a efektami jej
działania. W jednym zdaniu; to oferta i możliwości dla ambitnej młodzieży naszego regionu
do podejmowania studiów licencjackich na 7 kierunkach inżynierskich, na 9 kierunkach
i ponad 13 tysięcy absolwentów, którzy realizują swoje osobiste kariery zawodowe
z pożytkiem dla regionu.
Na medalu został wyryty w brązie napis Zasłużony dla PWSZ w Krośnie, ale przecież nie
tylko za zasługi dla uczelni Senat nadaje ten zaszczytny tytuł – idzie również o sprawy
większe - o zasługi dla regionu, troskę o jego rozwój, o godne życie jego mieszkańców,
a w najszerszej i najważniejszej perspektywie o Rzeczpospolitą. Pan Poseł jako specjalista
z zakresu nauk społecznych i historii, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania
dobrze zna łacińską etymologię Res Publica.
I teraz krótko o tym!
Wieloletnie doświadczenia zdobyte w samorządzie wojewódzkim skłoniły B. Rzońcę do
ubiegania się o mandat posła na Sejm RP VII kadencji 2011 - 2015. Spytany o motywy takiej
decyzji odpowiadał: Decyzja wynika z mojego przekonania, że źle się dzieje w państwie
polskim i w samorządzie... kolejni ministrowie wskazują, co może przejść w prywatne ręce:
szkoły nie muszą być publiczne, służba zdrowia nie musi być publiczna. Na państwie jednak
spoczywa jakiś zakres odpowiedzialności konstytucyjnej... mogą być alternatywne formy
własności, ale nigdzie chyba niej jest tak, że państwa nie stać na przyzwoity poziom edukacji
czy przyzwoity poziom opieki zdrowotnej, czy opieki społecznej.
W Sejmie Pan poseł B. Rzońca należy do najbardziej aktywnych posłów - dziesiątki
wystąpień i interpelacji, także te dotyczące algorytmu finansowania państwowych szkół
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zawodowych zasad współpracy z uczelniami akademickimi. Aktywność sejmowa,
rozpoznawalność i skuteczność działania na rzecz regionu sprawiły, że plebiscycie Nowin na
najpopularniejszego posła w 2015 r. zajął II miejsce.
W VIII kadencji Sejmu został Przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury. Jestem
pewny, że Sejm dobrze wybrał. Trudno sobie wyobrazić lepszą szkołę rozwiązywania
problemów i opracowania strategii niż ta, którą dawało Podkarpacie. Pracując w Parlamencie,
nie zaniedbuje podkarpackich potrzeb zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia i infrastruktury
drogowej (obwodnica Sanoka i przebudowa drogi z Pilzna do Jasła), zabiega o integrację
z krajami sąsiednimi poprzez zwiększenie znaczenia linii kolejowych na Ukrainę i na
Słowację, czy nie ustaje w staraniach o budowę zbiornika wodnego Myscowa-Kąty. Uważam,
że są to skuteczne próby naprawiania tego co zostało zaniedbane lub było niemożliwe do
zrealizowania w przeszłości. Na forum międzynarodowym Sejmu Pan Poseł jest Przewodniczącym Delegacji Sejmu i Senatu do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej
i Przewodniczącym Grupy Parlamentarnej Polska – Bośnia i Hercegowina oraz Grupy
Parlamentarnej Polska – Macedonia.
Sądzę, że u źródeł wielu ambitnych i udanych inspiracji rozwoju społecznego
i gospodarczego Podkarpacia, podejmowanych przez Pana posła B. Rzońcę, leży przekonanie,
że należy zrobić wiele, aby tu na miejscu wykorzystać i mądrze zagospodarować środki,
przeznaczone na likwidowanie różnic w rozwoju regionów naszego kraju, i aby Podkarpacie
rozwijało się mądrze, nadrabiało cywilizacyjne zaniedbania, zachowując zarazem wpisane
w ten region tradycje, pracowitość i zbiorową mądrość tych, którzy tutaj żyją.
Czas mija, a mierzy się go tym, jak skutecznie się go wykorzystało i wypełniło.
Panie Pośle, dziękuję Panu w imieniu społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie za całokształt działań i życzę dobrego zdrowia,
twórczego i skutecznego działania na rzecz Podkarpacia i Rzeczypospolitej... niech wzrasta
pięknie. Życzę twórczych inicjatyw i satysfakcji z ich realizacji i aby Pan mógł w każdej
sytuacji powiedzieć Działam konsekwentnie.
Proszę Państwa o powstanie, a JM Rektora, prof. Grzegorza Przebindę proszę o wręczenie
w imieniu Senatu uczelni Panu posłowi Bogdanowi Rzońcy medalu Zasłużony dla PWSZ
w Krośnie.

Franciszek Tereszkiewicz
Krosno, 2 października 2018 roku
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