
OPINIE 
 

Uwzględniono tylko opinie wyrażane na piśmie w formie trwałej. Opinie prze-

znaczone do wiadomości publicznej opatrzono nazwiskiem ich autorów; opinie wyra-

żone w formie nieprzeznaczonej do wiadomości publicznej opatrzono inicjałami ich 

autorów. Zachowano oryginalną pisownię. 
 

 

Zbigniew Rykiel jest człowiekiem bardzo inteligentnym, sumiennym i pracowitym, który 

jako pracownik naukowy rokuje duże nadzieje. Chciałem go zatrudnić jako bliskiego współpracow-

nika [...]. Uważam go za człowieka uczciwego. 

Prof. dr Kazimierz Dziewoński, 31.V.1976; opinia 

 

[Praca j]est [...] napisana w sposób bardzo zwarty i oszczędny, dobrą zdecydowanie polsz-

czyzną [...]. W jej treści jest niewiele opisu, dominuje natomiast interpretacja i ocena. Poszczególne 

podrozdziały i akapity zamykają często zgrabne pointy. Autor operuje ogromną literaturą przedmio-

tu [...]. W omawianej pracy poddał on weryfikacji istotnej wagi hipotezy badawcze, a wyprowadzo-

ny wniosek o regionalnym charakterze aglomeracji miejskich w Polsce [...] powinien stanowić za-

czyn dalszych prac w tej dziedzinie. 

Doc. dr hab. Piotr Korcelli,  23.X.1976; recenzja pracy doktorskiej 

 

W rozwiązywaniu swego problemu Autor stosuje kilka metod, mianowicie: analizę czynni-

kową, analizę trendu powierzchniowego i analizę harmoniczną. [...] Zasługą Autora jest empiryczne 

wypróbowanie [...] oraz powiązanie wszystkich wymienionych tu metod w spójną aparaturę badaw-

czą dostosowaną do postawionego problemu. [...] Rozprawa wykazuje rozległość teoretycznej wie-

dzy Autora w zakresie geografii ekonomicznej. [...] Spora część jest [...] popisem erudycyjnym Au-

tora. Popis taki należy traktować ze zrozumieniem w pracy promocyjnej, w której Autor zobowią-

zany jest udowodnić swoje umiejętności. [...] Autor określił zadanie naukowe, które postanowił 

rozwiązać w rozprawie, zagadnienie to rzeczywiście rozwiązał stosując zawansowane metody ba-

dawcze i wykazał rozległą wiedzę teoretyczna w zakresie geografii ekonomicznej. 

Prof. dr habil. Ryszard Domański, 12.XI.1976; recenzja pracy doktorskiej  

 

W pracy [...] Z. Rykiel wykazywał się, obok zdolności i inteligencji, znaczną sumiennością i 

systematycznością, co znajduje wyraz w znacznym jego dorobku i licznych publikacjach. [...] jest 

jednym z tych, którzy z reguły wywiązują się z przyjętych zobowiązań i dotrzymują założonych 

terminów. [...] W zespole [...] jest ogólnie lubiany i szanowany. Zjednał on sobie sympatię kolegów 

dzięki takim cechom jak zrównoważenie, życzliwość, powaga, stałość nastrojów. Jednocześnie jest 

on człowiekiem o silnie wyrobionym własnym zdaniu, którego nie waha się wyrażać. Udział i 

obecność Dr. Rykla w zespole przyczynia się w istotny sposób do panowania w nim właściwej, 

zdrowej atmosfery pracy i koleżeństwa. 

Prof. dr hab. Piotr Korcelli, 10.X.1984; opinia 

 

I believe Dr. Z. Rykiel is one of the most talented Polish geographers of the younger genera-

tion. His specialisation is social geography sensu largo. He possesses a rare ability to join solid em-

pirical investigations with the methodological refinement. Dr. Z. Rykiel’s social engagement and 

his courage in the formulating of evaluative accounts must be emphasized.  

Prof. Antoni Kukliński, 11.II.1988; opinia 

 

I believe Dr. Z.Rykiel is a promising scientist who is worth to be invested in. 

Prof. Dr habil. Ryszard Domański, 26.II.1988; opinia 

 



Dr. Z.Rykiel is an able and hard-working scholar, quite dedicated to the pursuit of his re-

search interests. These are based on the solid background of social and historical sciences and a 

good knowledge of English. His publications are numerous and spread over a broad spectrum of 

journal and series titles.  

Prof. Dr. Piotr Korcelli, 9.III.1988; opinia 

 

Dorobek naukowy dr. Zbigniewa Rykla [...] jest [...] b. obszerny i świadczy o dużej aktyw-

ności naukowej habilitanta. Na szczególne podkreślenie zasługuje tu nowoczesny w treści tom prac 

pt. „Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim”, wydany [...] pod redak-

cją i z dużym wkładem autorskim habilitanta. [...] Rozprawa habilitacyjna dr Z. Rykla [...] to zara-

zem jedno z nielicznych w polskiej literaturze geograficznej nowszych opracowań [...] podbudowa-

ne dobrą znajomością rozległej literatury krajowej i zagranicznej. [...] rozprawa habilitacyjna Z. 

Rykla zasługuje na wysoką ocenę. Wnosi ona szereg uogólniających stwierdzeń, a więc stanowi 

swego rodzaju zarys teorii regionu stykowego. 

Prof. dr hab. Jan Rajman, 21.II.1991; recenzja pracy habilitacyjnej 

 

Dr Zbigniew Rykiel legitymuje się znaczącym dorobkiem badawczym po uzyskaniu w 1976 

roku doktoratu […]. W dorobku tym zajmuje się istotnymi zjawiskami i problemami geografii spo-

łeczno-ekonomicznej. [...] Główne zainteresowania badawcze dra Zb. Rykla znalazły swoje uwień-

czenie w jego rozprawie habilitacyjnej. [...] Autor swą pracą poświęconą rozwojowi regionów sty-

kowych, wypełnił istotną lukę w literaturze geograficzno-ekonomicznej. [...] recenzowana praca 

stanowi znaczące osiągnięcie badawcze [...] Przy konstrukcji ram teoretycznych regionu stykowego 

autor umiejętnie wykorzystał i rozwinął dotychczasowy dorobek literatury przedmiotu. Szczególnie 

wartościowe i oryginalne są teoretyczne i empiryczne osiągnięcia autora w zakresie integracji spo-

łecznej regionów stykowych.  

Prof. dr hab. Bohdan Gruchman, 4.XII.1991; recenzja pracy habilitacyjnej 

 

Praca zawiera [...] szereg elementów naświetlających różne aspekty stykowego charakteru 

regionów, a jej wartościowym składnikiem jest zarysowanie charakteru i roli mechanizmu integracji 

społecznej. Nie można też odmówić autorowi erudycji oraz znajomości problematyki teorii regionu 

[...]. Reasumując stwierdzam, że dorobek naukowy dr Zbigniewa Rykla oceniam pozytywnie i 

uznaję za liczący się wkład do rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej, zwłaszcza w dziedzinie 

badań empirycznych w zakresie geografii miast i ludności oraz badań regionalnych. Dr Rykiel pre-

zentuje się jako badacz o niemałych ambicjach i zdolnościach oraz dobrej znajomości geografii 

społeczno-ekonomicznej. 

Prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki, 4.IV.1992; recenzja pracy habilitacyjnej  

 

W czasach, kiedy młodzi ludzie, z którymi siłą rzeczy się identyfikuję, nie mają tak napraw-

dę idoli, fascynacji i dążeń, ja znalazłam miejsce, w którym mój intelekt rozwija się. Zajęcia z pod-

staw regionalizacji społ.-ekonomicznej pozwoliły mi spojrzeć na otaczającą rzeczywistość krytycz-

nym okiem, ale także wzbogaciły moją wiedzę oraz język pisany i mówiony. Gdyby to była roz-

prawka dotycząca wzorców osobowych XXI wieku, umieściłabym osobę wykładowcy w swoich 

rozważaniach bez najmniejszego zastanowienia. Dziękuję.  

K.Ż., VI.2000; praca ćwiczeniowa 

 

 [zajęcia] są prowadzone w doskonały sposób. 

 NN student II r. Akademii Bydgoskiej, VI.2000; ankieta 

 

 Zajęcia były prowadzone w sposób prawie idealny. 

 NN student II r. Akademii Bydgoskiej, VI.2000; ankieta 

 

 Zajęcia są jednym z lepiej wykładanych na roku. 



 NN studentka II r. Akademii Bydgoskiej, VI.2000; ankieta 

 

 Jasno określone kryteria oceny oraz stawiane nam wymagania wyrażają jasną sytuację. Za-

pewniają, iż można być pewnym co można się spodziewać! Szczerze mówiąc uważam iż pan profe-

sor jest jednym z niewielu [...] którzy ma jasno określone wymagania. Uczęszczając na te zajęcia 

można być pewnym swojej przyszłości (dobrej czy złej) ale wszystko da się ustalić i dążyć do celu. 

 NN studentka II r. Akademii Bydgoskiej, VI.2000; ankieta 

 

 Współpraca z Panem Profesorem była niezmiernie przyjemna i pouczająca, za co jestem 

bardzo wdzięczna. 

 Mgr G. K., 24.XI.2000; mail 

 

Jestes absolutnie niezrownany! Konsultacji merytorycznych  w ciagu dwu godzin jak zyje 

nie udalo mi sie uzyskac. I to z takiej odleglosci. Nie ma to jak prawdziwy ekspert. I do tego bardzo 

skromny; nie wymieniajacy Swojego znanego dorobku w tym zakresie. 

Prof. nadzw. dr hab. A. B. K-Ł, 3.I.2001; mail 

 

Jestes absolutnie wspanialy! Dziekuje. 

Prof. nadzw. dr hab. A. B. K-Ł, 22.I.2001; mail 

 

Niewielu jest wykładowców, którzy gotowi są poświęcić swój wolny czas studentom. Dzię-

kuję. 

 NN studentka II r. Akademii Bydgoskiej, I.2001; ankieta  

 

Zajęć nie potrzeba udoskonalać, bo są po prostu fajne. Dziękuję. 

 NN studentka II r. Akademii Bydgoskiej, I.2001; ankieta 

 

Bardzo zapadło mi w pamięci pańskie zdanie wypowiedziane na konferencji w Kościelisku, 

że jesteśmy na progu przepaści i zrobiliśmy krok w przód – osobiście naraziłem się już paru oso-

bom mówiąc, że szkolnictwo wyższe w Polsce nie sypie się, lecz już się rozsypało i gnije, a nie wi-

dać tego bo jest to wielka grupa instytucji i trzeba czasu aby smród dotarł do wszystkich. 

Dr T. M., 12.IX.2001; mail 

 

Interesuje mnie każda forma współpracy z Katedrą Geografii w Akademii Bydgoskiej.  

I jakkolwiek może to zabrzmieć dziwnie, każda praca/współpraca, w której i Pan będzie brał udział. 

Dr J. W., 27.X.2001; mail 

 

Ostatnio podpadłem Wielkiemu Profesorowi Ekonomii, gdy Mu odpowiedziałem, że zga-

dzam się że system szkolnictwa wyższego w Polsce się nie wali, lecz moją zgodność z jego stano-

wiskiem upatruję w innej diagnozie – nie jest tak dobrze, lecz (moim skromnym zdaniem) tak źle, 

system już się zawalił parę lat temu i nie widzimy że król jest nagi bo (1) system jest wielki więc 

dotarcie do wszystkich faktów nagości musi jeszcze trochę potrwać, (2) skoro są wolne stanowiska 

więc zawsze znajdą się miernoty, które na krajowym rynku będą sobie nadawały doktoraty i profe-

sury pusząc się przy tym i puszczając naukawe bełkoty. 

Dr T. M., 11.XI.2001; mail 

 

Nawet jeśli pan mówi studentom i moim innym kolegom z zakładu, żeby nie wierzyli Panu 

na słowo to oni i tak wierzą, bo jest pan bardzo silną osobowością naukową. 

Mgr E. K., 8.XII.2001; mail 

 

Myślę, że już im Pan nie oddał geografii polskiej, bo obojętnie co o Panu myślą nie ośmielą 

się nigdy powiedzieć, że jest Pan słabym, nijakim geografem. 



Mgr E. K., 16.XII.2001; mail 

 

Nie jestem zdziwiona, że młoda kadra naukowa chce z Panem pracować. 

Mgr E. K., 16.XII.2001; mail 

 

Ja jeszcze tego nie mówiłam, ale mogę powiedzieć, że jest Pan niezastąpiony. [...] Znając 

trochę środowisko geografów nie sądzę, żeby można było szybko znaleźć kogoś kto pomaga swoim 

pracownikom, dzieląc się z nimi swoim dorobkiem intelektualnym. Jest jeszcze jedna sprawa, która 

zasługuje na uwagę. Zwykle młodzi pracownicy nie ujawniają swojej niewiedzy [...] tylko posłusz-

nie przytakują, że wszystko rozumieją (podobnie jak studenci). W obecności Pana nie mam obawy, 

że narażę się na śmieszność z powodu niewiedzy. Wiem, że przychodząc na moje zajęcia nie ma 

Pan na celu pokazać mi, że czegoś nie wiem ale jak można zrobić to lepiej [...]. [...] jest taka opinia, 

że kto jest blisko Pana to kariery w nauce nie zrobi. Ja jednak chętnie się przyznaję, że jestem Pana 

asystentką. Ktoś mógłby powiedzieć, że świadczy to o pewnej niedojrzałości i nierozwadze, a ja 

myślę, że o zasadach. 

 Mgr E. K., 2.I.2002; mail  

 

Z prawdziwą przyjemnością przeczytałem recenzję [...] Pana autorstwa. Jest świetna pod 

każdym względem. Na jej marginesie chciałbym jedynie napisać, iż zawsze zastanawiałem się jak 

to możliwe, żeby ktoś z Pana wiedzą, doświadczeniem, lekkością pióra i umiejętnością analizy był 

tak niedocenianą pod względem formalnym osobą, nawet biorąc pod uwagę Pana prawdopodobnie 

całkowite desinteressement tą stroną życia. A teraz myślę że już wiem. Raz jeszcze gratuluję, 

chciałbym tak umieć pisać.  

 Dr J. W., 17.I.2002; mail  

 

 Są to jedne z najciekawszych zajęć na tej uczelni, są prowadzone b. dobrze – same konkret-

ne wiadomości, przedstawione w zrozumiały sposób, logicznie poukładane. 

 NN studentka II r. Akademii Bydgoskiej, I.2002; ankieta 

 

Zajęcia są prowadzone optymalnie, najlepiej; zawsze z chęcią wstawałem na te zajęcia mi-

mo wczesnej pory ich prowadzenia. Z ciekawością szedłem na każdy wykład, a wychodząc z niego 

byłem usatysfakcjonowany. 

NN student II r. Akademii Bydgoskiej, I.2002; ankieta 

 

Zajęcia, które prowadzi pan profesor są bardzo interesujące a sposób w jaki pan to robi jest 

bardzo oryginalny. Podobają mi się bardzo akcenty humorystyczne, to sprawia, iż wiedza, którą pan 

profesor stara się nam przekazać jest łatwiej przyswajalna, ciekawiej się słucha. 

 NN student II r. Akademii Bydgoskiej, I.2002; ankieta  

 

 Zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy i interesujący. Szczypta humoru jest dodatkowym 

atutem. 

 NN studentka II r. Akademii Bydgoskiej, I.2002; ankieta 

 

  Nie ulega kwestii ten fakt, że wobec tekstów Z. Rykla nie można przejść obojętnie, że po-

budzają do refleksji, zamyślenia, dyskusji, że często prowokują do ostrych reakcji. Taka jest jednak 

jego osobowość naukowa. Wiele wymaga od siebie i tak samo traktuje swoich potencjalnych czy-

telników. Pragnie ich zachęcić do krytycznej lektury każdego tekstu naukowego, także [...] własne-

go. [...] Zbigniew Rykiel [...] sam niejako zachęca czytelnika do dokonywania własnych wyborów 

w pluralistycznym świecie (nie tylko nauki), w którym żadna, podana do wierzenia formuła nie za-

stąpi własnego myślenia. 

Prof. zw. dr hab. Jerzy J. Parysek, 16.II.2002; recenzja 

 



 Jak zawsze był i pozostał Pan życzliwy dla młodych traktując ich poważnie. 

 Mgr M. L., 20.II.2002; mail  

 

Dziękuję, że Pan jest. Dziękuję, za łaskawość losu, że jest ktoś taki jak Pan. 

 Mgr E. K., 10.III.2002; mail  

 

Wybieram Pana gdziekolwiek będzie Pan pracował, a nie najlepszy ośrodek geografii w 

Polsce. 

Mgr E. K., 29.III.2002; mail  

 

Jak można podziękować człowiekowi za to, że jest zawsze kiedy się go potrzebuje, zwłasz-

cza w najtrudniejszych momentach życia? Jak podziękować za wielkie otwarte serce [...]? Jak po-

dziękować za wiarę we mnie i nadzieję [...]? [...] Jak podziękować za człowieczeństwo? [...] Jak 

wreszcie podziękować Promotorowi, który zawsze ma czas dla swojej doktorantki? Słowa są zbyt 

banalne żeby to zrobić.  

Mgr E. K., 27.V.2002; mail  

  

Mojemu mistrzowi, który nie tylko wskazuje mi drogę jakim być naukowcem, ale przede 

wszystkim człowiekiem. 

Uczennica, 27.V.2002; dedykacja 

  

Jak nawet będę kiedyś profesorem to pisząc dla Ciebie dedykację zawsze podpiszę się, że 

jestem Twoją uczennicą, bo jestem z tego dumna, że mogę nią być. 

 Mgr E. K., 27.V.2002; mail  

 

Jesteś najwspanialszym szefem na świecie. 

Dr M. P., 25.VII.2002; mail  

 

Pana poczucie humoru (zwłaszcza w porównaniu z innymi Profesorami) jest imponujące i 

robi wrażenie. 

 Dr T. M., 10.IX.2002; mail  

 

Pan Profesor z mistrzowską precyzją uwolnił we mnie nowe pokłady ambicji. 

 K. Ż., 25. IX.2002; mail  

 

Pański artykuł [...] jest znakomity!!!  

Dr E. O., 28.IX.2002; mail 

 

Pan Profesor jest uznaną w Polsce i na świecie osobistością. Jest znakomitym i nieocenio-

nym wykładowcą, pedagogiem i promotorem. W ciągu ponad trzyletniej pracy [...] Pan Profesor 

odnosił się do studentów z należytym szacunkiem i uświadomił nam, na czym polega studiowanie 

oraz czym jest kultura osobista. Pan Profesor, mimo iż dojeżdża z Warszawy, zawsze znajduje czas, 

aby pomóc nam rozwiązać problemy merytoryczne, jak również osobiste. Jest osobą sprawiedliwą, 

bezstronną i wyrozumiałą. Ma ogromny dar przekazywania swej wiedzy. PAN PROFESOR JEST 

DLA NAS WZOREM!!! 

Magistranci z V r. Akademii Bydgoskiej, 28.X.2002; pismo do dziekana i prorektor 

 

Pan Zbigniew Rykiel znany jest ze swej erudycji i fachowości (świadczy o tym również spis 

jego publikacji, wśród których nie brak pozycji z listy filadelfijskiej), dobrej organizacji pracy 

(m.in. w ciągu trzech lat udało mu się od podstaw zbudować sprawnie funkcjonujący Zakład) i od-

wagi cywilnej (nie zmienia poglądów w zależności od osoby rozmówcy). Profesor jest człowiekiem 

bardzo wymagającym, przede wszystkim w stosunku do siebie oraz w stosunku do swoich współ-



pracowników. Prawdą jest, że liczy się ze zdaniem swoich pracowników i jednocześnie trzyma w 

ręku cały Zakład. Słynie On też z trafnych wypowiedzi oraz z faktu, że pisane przez niego teksty 

naukowe, opinie i recenzje pokazują jego stosunek do problemu badawczego a nie do osoby autora. 

Nieraz zdarza się, że autor recenzowanego/opiniowanego przez profesora Zbigniewa Rykla tekstu 

jest prywatnie człowiekiem lubianym lub zajmuje wysokie stanowisko albo jest profesorem nad-

zwyczajnym/zwyczajnym, co nie zmienia faktu, że skupia się On na wartości merytorycznej tekstu.  

Dr Marika Pirveli, 29.X.2002; pismo do rektora 

 

wkoncu ktos zabral sie do roboty i chce nauczyc kultury swoich  studentow. Panie  Profeso-

rze mysle ze musi sobie Pan znalesc inna uczelnie, oby  nie uniwersytet bydgoski. 

michu, 16.XI.2002; czat   

 

Prof. Rykiel słusznie moim zdaniem wymaga od studentów wiedzy podstawowej, którą po-

winno się znać od przedszkola czy z domu. [...] W końcu znalazła się na tej uczelni osoba, która 

czegoś od studentów wymaga. 

Alpchris, 16.XI.2002; czat    

 

Mialam przez 3 lata zajecia z profesorem Ryklem i szczerze mowiac nie mam na co narze-

kac. Zajecia prof. Rykla wspominam milo. Jest bardzo wymagajacy, ale tez to co mowi na wykla-

dach wymaga na egzaminie. 

studentka, 16.XI.2002; czat   

 

To bardzo dobrze, że jest ktoś taki jak pan profesor, który chociaż stara się w moich rówie-

śnikach obudzić ludzkie odruchy. 

studentka nie AB, 16.XI.2002; czat   

 

Przez 3 kolejne lata studiów miałam zajęcia z prof. Ryklem. Były to aż 4 przedmioty. Nie 

mogę powiedzieć złego słowa na profesora. Jest po prostu wymagający, i to pod każdym względem. 

Wymaga wiedzy z naucznych przedmiotów, ale zawsze podaje studentom pytania do egzaminów, 

literaturę. Nigdy nic więcej nie wymaga niż to czego uczył. 

STUDENTKA, 16.XI.2002; czat   

 

Po trzech latach spędzonych na tej uczelni mogę już stwierdzić, że zajęcia prowadzone przez 

prof. Rykla były najbardziej merytoryczne i prowadzone były na najwyższym poziomie. Nie ma się 

czemu jednak dziwić skoro jak wszyscy wiemy prof. Rykiel jest jednym z najlepszych specjalistów 

w tej dziedzinie w kraju. […] prof. Rykiel jest dość barwną postacią. […] Panu Ryklowi należy się 

też duży plus za to, że zawsze był najlepiej zorganizowany (On i cały jego zakład). […] Czym by-

łaby nasza uczelnia bez Rykla […]? Ja sądzę, że byłaby to szkoła specjalna. […] U prof. Rykla mia-

łam z egzaminów czwórki, piątki ale też warunek a mimo to go uwielbiam i jest dla mnie autoryte-

tem. Dziękujcie Bogu, że komuś zależy żeby was wychować i czegoś nauczyć Osły. 

studentka IV roku, 16.XI.2002; czat   

 

Wstyd mi za was. Ta uczelnia to syf przez takich jak wy. Zamiast pisać pisma zabierzcie się 

do roboty. Spieprzyliście tylko prof. Ryklowi opinię. Módlcie się żebym się nie dowiedziała kto 

podpisał te pisma bo nogi z dupy powyrywam!!!! 

studentka IV roku, 16.XI.2002; czat   

 

Rykiel jest wzorem dla wszystkich. niektórzy z kadry nie mogą to wybaczyć.  

studenci, 17.XI.2002; czat   

 

Jestem na V roku geografii AB i mam tylko jedno zdanie do studentów i studentek II roku - 

szacunek do osób tak inteligentnych i mądrych jak Pan Profesor [...] jest obligatoryjny. 



lentil,17.XI.2002; czat   
 

Działanie profesora ma wielu zwolenników (nie znam osobiście prof., ale zgadzam się z je-

go zasadami). 

psychol, 17.XI.2002; czat   
 

  No nie ma wątpliwości, że uwzięli się na niego jacyś „koledzy”. Kara jest niewspółmierna 

do czynu. Przecież on nikogo nie molestował. Nie sprostał tylko „wymogom” dzisiejszej wrażliwej 

do bólu i dbającej o własną godność młodzieży. […] Dziwię się tylko władzom tej wybitnej uczel-

ni, że nie zdecydowały się powiesić go na rynku w Bydgoszczy. Taki zbrodniarz i będzie żył? A wy 

dzieci możecie się teraz spokojnie spóźniać na wykłady, przychodzić w szortach na egzamin, kimać 

na wykładach, a jak nie zaliczycie semestru przyślijcie tatusia do dziekana, niech go postraszy. [...] 

A wy na disco, do pubu, na balanżkę. Jest tylko jedno ale. Przyjdziecie potem do mnie szukać pra-

cy, a ja was poznam i nie będę z wami rozmawiał. 

makary, 22.XI.2002; czat   
  

Sprawa „niewłaściwego zachowania” została skierowana (moim zdaniem – z naruszeniem 

odpowiednich zarządzeń) do komisji dyscyplinarnej. Ta jednak, według moich informacji, umorzy-

ła(!) postępowanie – ze względu na przedawnienie większości zarzutów. Kilka dni później w Gaze-

cie ukazuje się artykuł, w którym Autorka wydaje wyrok na prof. Rykla. Zgrozę budzi fakt, że do 

tej opinii natychmiast(!) przychyla się JM Rektor i zawiesza prof. Rykla.          

pracownik AB, 26.XI.2002; czat    

 

Profesor nie przepisał pracy naukowej od innego uczonego. Nie domagał się prezentów. Nie 

molestował chłopców ani dziewcząt. Nie unikał prowadzenia zajęć. Nie ukradł globusa ani żadnej 

innej cennej pomocy naukowej. Jakiej więc zbrodni dopuścił się ten poważany w środowisku nau-

kowym geograf? [...] Studenci czują się sponiewierani, gdy przychodzi im odpowiadać na pod-

chwytliwie proste pytania, dotyczące zamykania drzwi sali wykładowej, słownictwa, strojów i spo-

sobów komunikowania się z wykładowcami. [...] Zawieszenie prof. Rykla ośmiesza uniwersyteckie 

aspiracje Akademii Bydgoskiej.   

Ryszard Giedrojć, 29.XI.2002; felieton w Expressie Bydgoskim  

 

Wypowiedzi Profesora jednoznacznie i już na pierwszy rzut oka można było wywniosko-

wać, ze to niezwykle inteligentny, taktowny i daleki od jakiejkolwiek chęci uprzykrzenia życia stu-

dentom człowiek. 

Joanna Polańska-Solarz, 21.01.2003; mail do redakcji TVP 

 

 Studenci negatywnie wypowiadający się na temat tego pedagoga nie wiedzą co tracą. Indy-

widualności, osoby charyzmatyczne uczą czegoś więcej niż to co przydaje się na egzaminie.  

 zielonebuty, 24.01.2003; mail do redakcji TVP  

 

 Szanowny Panie Profesorze! Bardzo Panu współczuję, że pracuje Pan w takim miejscu ja-

kim jest Uniwersytet Bydgoski. Każdego dnia jest Pan narażony na spotkanie oko w oko z przed-

stawicielami przyszłej „elity intelektualnej”. Jakież to musi być przykre doświadczenie. Może lepiej 

byłoby przenieść się do przedszkola... Tam dzieci wiedzą, co to jest kultura. Pozdrawiam serdecz-

nie, jesteśmy z Panem. Łączę wyrazy szacunku. Studentka (wstyd się przyznać). 

 Karolina Kasperek, 21.01.2003; mail do redakcji TVP  

 

 Współpracować z Profesorem, jest to wielki zaszczyt. W kontakcie z nim, jako z kierowni-

kiem Zakładu i opiekunem naukowym, nigdy nie było problemów. 

 Dr Marika Pirveli, 25.I.2003; list do TVP 

 



Panie Profesorze! Widzę, że wziął się Pan za walkę z chamstwem. Ktoś przecież musi tym 

się zająć! 

  Eulogiusz, 30.I.2003; mail do redakcji TVP 

 

 Popieram Pana Profesora Zbigniewa R. Brawo Panie Profesorze! [...] Wydaje się, że obecnie 

ludzie albo nie wiedzą że istnieje coś takiego jak savoir-vivre, lub też uważają, że jest to dodatek do 

dobrze zakrojonej marynarki; jak się marynarkę zdejmuje, to savoir-vivre też. [...] Proszę nie po-

przestać i się nie zniechęcać!!! zwłaszcza jeśli wokół Pana pozostali osoby podobne do Pana i po-

pierające Pana!!! Proszę pamiętać JEST PAN W MNIEJSZOŚCI, NIE JEST JEDNAK PAN SAM. 

 Nieznajpma, 29.I.2003; mail do redakcji TVP 

 

 Brawo Panie Profesorze! Bardzo się ucieszyłam, że wśród kadry polskiej wyższej uczelni 

pojawił się ktoś, kto nie tylko chce uczyć, ale również wychowywać studentów. Każdego dnia z 

przerażeniem stwierdzam, że przyszłe elity naszego społeczeństwa coraz bardziej chamieją, a rów-

nież i ludziom z tytułami profesorów często brakuje znajomości elementarnych zasad dobrego wy-

chowania. Nie wynieśli go ani z domu, ani ze szkoły, ani nikt ich tego nie nauczył na studiach. Nic 

więc dziwnego, że tacy profesorowie teraz tępią Pana za to, że śmie uczyć studentów czegoś, co im 

jest obce lub nie do końca znane. [...] Życzę Panu, Profesorze, wytrwałości w dalszym wychowy-

waniu studentów, nieustającego poczucia humoru i stałego zdrowego dystansu od potępiających 

pańskie działania kolegów-profesorów, którym słoma wciąż z butów wychodzi mimo posiadanych 

tytułów naukowych. Dużo zdrowia i spokoju ducha! A polskiemu środowisku akademickiemu jak 

największej ilości nauczycieli akademickich, którzy zechcieliby Pana naśladować.  

 Barbara Ł.,  28.I.2003; mail do redakcji TVP 

 

 Popieram Pana Profesora Zbigniewa R. Brawo Panie Profesorze! [...] Wydaje się, że w 

obecnych czasach nasi pedagodzy zupełnie zapomnieli o starych wypróbowanych lekcjach z savoir-

vivre, które odbywały się w porządnych liczących się szkołach. CZAS JUŻ NAJWYŻSZY, ŻEBY 

DO TEGO POWRÓCIĆ! 

 Maciej B., 28.I.2003; mail do redakcji TVP 

 

W pełni zgadzam się i popieram pana prof. Zbigniewa Rykla i naprawdę dziwię się wła-

dzom bydgoskiej uczelni, ze zawiesili wykładowcę w jego pracy. [...] Przecież rolą wykłądowcy 

oprócz przekazania nam swojej wiedzy jest również nauczenie nas zasad dobrego wychowania [...]. 

Stanowcze NIE przeciw chamstwu, stanowcze TAK dla działań prof. Rykla! 

Dagmara Kapitaniuk, 29.I.2003; mail do redakcji TVP 

 

Oglądnąłem z chęcią Wasz program dotyczący prof. [...] Rykla, i mogę stwierdzić, że w cał-

kowicie go popieram! Tak trzymać!! 

Jakub Bazarnik, 29.I.2003; mail do redakcji TVP 

 

Nie znam profesora [...], nie znam również stosowanych przez niego metod, ale byłem kie-

dyś studentem i w związku z tym nie rozumiem dlaczego profesor został ukarany. [...] Już najwyż-

szy czas, aby uczelnie zaczęły zwracać uwagę na kulturę osobistą przyszłych magistrów – polskiej 

inteligencji. W życiu nie tylko wiedza jest ważna ale często, przede wszystkim kultura osobista i 

umiejętność kontaktu z innymi ludźmi. 

  Marcin, 29.I.2003;  mail do redakcji TVP 

  

To najlepszy wykładowca. W przeciwieństwie do wielu innych, zawsze świetnie przygoto-

wany. Dużo wymaga, ale jasno precyzuje oczekiwania. Obiektywnie ocenia. Szanuje odmienne 

zdanie. Do niego idą najlepsi. 

Chłopak z IV roku, 31.I 2003; wywiad dla Expressu Bydgoskiego 



 

Przede wszystkim chciałabym pogratulować odwagi w staniu murem naprzeciwko wsze-

chogarniającego  c h a m s t w a !   
Maria Bujas-Łukaszewska, 5.II.2003; mail do redakcji TVP 

 

Nie znaczy to, że nie cenię Pana inteligencji i olbrzymiej erudycji geograficznej. W tej dzie-

dzinie wyróżnia się Pan wyjątkowo pozytywnie wśród naszego grona profesorskiego. [...] Współ-

czuję Panu kłopotów w Bydgoszczy. Jestem przekonany, że jest Pan jednym z najlepszych dydak-

tyków geografii w Polsce i wywalenie Pana z Uczelni jest precedensem nagannym.  

Prof. dr hab. P. E., 13.II.2003; list  

 

 Wymyśliłam sobie, że [...] podziękuję za to, że Pan Profesor podjął wyzwanie pracy na AB!; 

za pomysł i entuzjazm związany z tematem pracy magisterskiej, którą dzięki temu mam szczęście 

pisać i czuję się wybrańcem losu!; za przekonanie, że „stać Panią na więcej”, co dodaje mi skrzy-

deł!  

 K. Ż., 7.VI.2003; mail 

 

 Ciężko mi napisać, jak wiele imponuje mi w  Panu Profesorze. Panie Profesorze... niesamo-

wita wiedza i wręcz fascynujący sposób jej przekazywania, nietuzinkowe poczucie humoru i cięty, 

aczkolwiek trafny dowcip, charyzma, dobroć, szczerość, tolerancja przez duże T i cierpliwość (chy-

ba anielska?!... zwłaszcza do studentów), konsekwencja, zdecydowanie, [...] a także to, że Pan Pro-

fesor, jako jedna z niewielu osób, potrafi trzema słowami „postawić mnie do pionu” i wydobyć ze 

mnie zaginione pokłady pozytywnej energii! [...] Nie wiem, jak w ogóle śmiem Panu Profesorowi 

prawić komplementy.  

 K. Ż., 12.VI.2003; mail 

 

 Panie Profesorze, jak zwykle jest Pan fantastyczny. 

 Dr T. M., 28.X.2003; mail 

 

bardzo mi brakuje wykladow z prof.Ryklem [...]. Niesamowicie mile wspominam 

czas spedzony na wykladach z Prof.Ryklem, brakuje mi takiej burzy intelektualnej:) Jesli bedziesz 

tylko miala okazje przeslij serdeczne, glebokie pozdrowienia i uklony do kolan dla Prof. Rykla i 

naprawde podziekuj mu w moim imieniu za wszystko czego od Niego sie dowiedzialem i za kazda 

minute wykladu poniewaz ten czlowiek jest niesamowity:)))) Zycze mu powodzenia w walce z 

idiotyzmem uczelnianym - babinskim i wszyskiego dobrego.  
[...] tego nie zapomne Mu i chwala Profesorowi za to. 

 F. C., 11.XI.2003; e-mail do koleżanki   

 

pisanie pracy magisterskiej pod kierunkiem Pana Profesora [...] zawsze uważałam [...] jako 

przywilej, a nawet luksus. To chyba tak już jest, że człowiek nie jest w stanie ocenić co ma, dopóki 

tego nie straci. 

K. Ż., 13.XI.2003; mail  

 

Pewnie jest w tym sporo racji, że jestem „zarażona Ryklem” (uśmiech). Ale takie „zarazki” 

są super! Ja siebie taką „zarażoną” lubię. 

K. Ż., 14.XI.2003; mail 

 

jak zwykle niezmiernie cenie pańskie uwagi. Pisząc szczerze, [...] wśród „młodych” profeso-

rów są dwa WIELKIE mózgi, które z różnych przyczyn mają zbyt mały wpływ intelektualno-

organizacyjno-instytucjonalny na polską geografię, niżby to wynikało z ich wiedzy i swoistego spo-

sobu myślenia. [...] drugą osoba jest Pan. Są „młodzi” profesorzy, którym udało się połączyć głebo-

ką wiedzę ze spokojem organizacyjnym [...]. Mam nadzieję, że [...] Pan [...] w przeciągu najbliż-



szych 2-3 lat stworzy[...] zespoły naukowe - inaczej z dużym prawdopodobieństwem zaleje nas 

miałkość intelektualna.  

Dr T. M., 17.XI.2003; mail 

 

Pan Profesor jak zawsze raczy mnie genialnym komentarzem, z właściwym tylko sobie do-

skonałym poczuciem humoru. 

K. Ż., 17.I.2004; mail 

 

Kogo jak kogo, ale Ciebie trudno rzucić na kolana, co bardzo cenie. 

Prof. nadzw. dr hab. A. S., 2.II.2004; mail  

 

Prace prof. Z. Rykla cechuje zawsze bardzo dobre rozpoznanie warstwy empirycznej bada-

nych zjawisk i problemów [...]. Dlatego prof. Z. Rykiel nigdy nie podlegał modom teoretycznym 

oraz zmieniającym się paradygmatom i szkołom naukowym. Głęboka wiedza dawała mu pewność i 

odwagę głoszenia poglądów i formułowania ocen nierzadko odmiennych od dominujących w danej 

dziedzinie.  

Prof. zw. dr hab. Wiesław Maik, 8.II.2004; recenzja wydawnicza  

 

Profesor Z. Rykiel jest autorem wielu prac [...]. Jego prace poszerzają horyzont klasycznej, 

żeby nie powiedzieć konserwatywnej geografii [...]. Godne podkreślenia jest również to, że w swo-

im pisarstwie naukowym prof. Z. Rykiel zawsze odróżnia treść od komentarza, który zawsze mieści 

się w granicach przedstawionych precyzyjnie problemów. Warsztat pisarski prof. Rykla odznacza 

się elegancją, logiką, a przy tym doskonałym prowadzeniem narracji naukowej.  

Prof. nadzw. dr hab. Dobiesław Jędrzejczyk, 12.II.2004; recenzja wydawnicza  

 

Panie Profesorze! Nie wiem jak mogę wyrazić swą wdzięczność za Pańską pomoc!!! DZIĘ-

KUJĘ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bo zdaje 

się, że tytułowanie Pana Profesora cudotwórcą zakrawałoby na fanatyzm z mojej strony [...]. 

DZIĘKUJĘ DZIEKUJĘ DZIĘKUJĘ DZIĘKUJĘ DZIĘKUJĘ DZIĘKUJĘ DZIĘKUJĘ DZIĘKU-

JĘ!!!  

K. Ż., 19.III.2004; mail 

 

Pan Profesor pomyśli, że mogłabym chcieć zrezygnować z prowadzenia pracy przez Pana 

Profesora! NIGDY W ŻYCIU! [...] Raz jeszcze chciałabym Panu Profesorowi napisać, że bardzo 

się cieszę, że Pan Profesor zaproponował mi udział w Konwersatorium!!! DZIĘKUJĘ!!! 

K. Ż., 6.IV.2004; mail 

 

Panie Profesorze, mogłabym owijać w bawełnę, tylko po co. Poza moimi rodzicami, którzy 

pełnią funkcję idoli jakby z urzędu, Pan Profesor jest moim najwięszym autorytetem!!! Dzięki Panu 

Profesorowi czuję się i jestem lepszym, wyjątkowym człowiekiem. 

K. Ż., 22.IV.2004; mail 

 

Proszę pamiętać, że zawsze będzie Pan mile witanym gościem w WSB-NLU 

Dr K. P. 29.IV.2004, mail 
 

Wazny byl znakomity model tego, jak powinno sie pisac prace naukowa (referat), a ktorego 

dostarczal zaprezentowany referat. 

Prof. dr hab. J. P., 4.V.2004; mail 

 

Szanowny panie Profesorze, Serdecznie dziękują za jak zwykle ekspresową odpowiedź. 

Mgr M. J., 6.V.2004; mail  

 



Co zas do Panskiej Osoby, jako ewentualnego promotora pracy doktorskiej, to zwrocil Pan 

moja uwage z trzech zasadniczych powodow: 

- nie unika Pan kontrowersji, 

- pozwala Pan swoim podopiecznym podejmowac ciekawe tematy badan, 

- przyklada Pan duza wage do pracy z podopiecznymi i promowania wynikow ich badan. 

Mgr W. K., 6.V.2004; mail 

 

Bardzo jestem dumna z Ciebie, ja również uważam, że Twoje wystąpienie było wzorcowe. 

Jak zwykle, większość wystąpień jakie mogłam mieć przyjemność wysłuchać było udane. 

Dr I. J., 8.V.2004; mail   

 

praca z Panem Profesorem Ryklem, to wielka przyjemność i możliwość uczenia się od naj-

lepszego fachowca.  

 Dr M. P., 23.VII.2004; mail do pracodawcy 

 

Napisałabym że Pan Profesor jest super git, ale to jakoś tak brzmi mało wyszukanie. Gdyby 

słowo git niekoniecznie znajdowało się w słowniku Pana Profesora to pragnę wyjaśnić że w po-

tocznym języku siedmioletniego dziecka oznacza ono mniej więcej najwyższy stopień słowa super. 

[...] odwaga publicznego wyrażania własnych, niekoniecznie pochlebnych opinii jest godna pozaz-

droszczenia. Sądzę że kilka osób myśli w podobny sposób, ale z obawy przed linczem nie obnosi 

się z tą myślą, tym bardziej na łamach czasopisma akademickiego.  

Mgr K. Ż., 20.VIII.2004; e-mail 

 

gratuluje świetnego tekstu, z przyjemnością wykorzystam go na zajęciach 

Dr J. W., 23.X.2004; mail 

 

Gratuluję [...] publikacji. Nie po raz pierwszy zresztą porusza Pan te tak ważne problemy dla 

istnienia naszego narodu i kraju.   

Prof. nadzw. dr hab. H. W., 27.X.2004; mail  

 

Dziękuję za uwagi. Jak zwykle masz racje 

Dr M. P.,1.XII.2004; mail 

 

Pan Profesor jest niezastąpiony! 

Mgr K. Ż., 8.I.2005; mail 

 

Profesor Rykiel jest geografem o wielkim dorobku, świetnie orientującym się w dorobku za-

równo klasycznej, jak i nowożytnej geografii, a także dyscyplin pokrewnych.  

Prof. dr hab. Dobiesław Jędrzejczyk, 17.I.2005; recenzja wydawnicza 

 

Jestem jak zawsze wzruszona błyskawicznym potwierdzeniem otrzymania listu. Należy Pan 

do nielicznych osób z klasą, które tak reagują. Dzisiaj jest w tzw. normie stosowanie mobbingu wo-

bec zanikającej generacji NORMALNYCH, tj. jeszcze etycznych i kulturalnych. 

Dr E. O., 3.III.2005; mail  

 

Zgadzam sie zupelnie z uwagami Pana w tych punktach gdzie mam jakies kompetencje. I 

nauczylam sie duzo tam gdzie prawie albo zupelnie nic nie wiem. Dziekuje bardzo za szczerosc - 

nie kazdy to robi. 

Prof. dr F. M., 23.VI.2005; mail  

 

Szanowny Panie Profesorze, rozmowa jest tak interesująca, że postanowiliśmy drukowac 

„pełną wersję” wywiadu.  



Red. P. M., 26.VI.2005; mail 

 

Konsekwentność w działaniu byłaby w pierwszej dziesiątce wymienionych przeze mnie 

(znanych mi) zalet Pana Profesora. 

Mgr K. Ż., 3.VII.2005; mail  

 

Tekst Pański jest tak atrakcyjnie napisany, że spróbuję rozwalić już poukładane strony i 

„wepchnąć” nowy tekst. [...] I zapraszam do kolejnych wypowiedzi. Szkoda, że tak mało [...] pro-

fesorów ma coć poważnego do powiedzenia. Pańskie głosy w naszych obywatelskich debatach są 

dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem. 

Red. P. M., 18.X.2005; e-mail 

 

Chciałam [...] zapewnić Pana Profesora, że nie porzuciłam nadziei na współpracę z Panem 

Profesorem. Nigdy. 

Mgr K. Ż., 30.XI.2005; mail 

 

[...] cieszę się że będzie mi dane posłuchac Pańskiego wystąpienia [...]. I własnie 

w nawiązaniu do Pana wystąpienia - chętnie opuiblikujemy Pana wystąpienie, bo bardzo cenimy 

sobie Pańskie wypowiedzi.  

Red. P. M., 1.XII.2005; mail 

 

Materiał chętnie opublikuję, choćby dla krwistego języka i potoczystej narracji. [...] tekst 

oceniam jako bardzo sprawny, wręcz błyskotliwy.  

Red. P. M., 10.XII.2005; mail 

 

pragnę Pana zapewnić, że Krzyś był i jest nadal zachwycony Pana pierwszym tekstem. Ja 

zgadzam się z nim w tym wymiarze - napisal Pan bardzo ważny teskt i to jako uczciwy partner w 

dyskusji [...] niech Pan dalej obnaża nasze mity i po Gombrowiczowsku zrywa nasze sztuczne ma-

ski, bardzo liczę na dalsza współpracę.  

Red. P. M., 11.XII.2005; mail 

 

Wyjęłam właśnie ze skrzynki kopertę z książką. Przeczytałam przedmowę. I już wiem, że 

nie jest to tylko książka. I jak sądzę, wpływu na mą pewność nie ma osobista znajomość z Autorem. 

I już się cieszę na samą myśl o siedzeniu w kocu na sofie, z filiżanką kawy pod ręką i Podstawami 

Geografii Politycznej w dłoni. […] Tak sobie myślę, że to będzie jakaś taka podróż w przeszłość. 

Do najlepszego czasu studiowania. Na najlepsze wykłady. Z tą różnicą, że teraz obecna będę na 

wszystkich. 

Mgr K. Ż., 15.XII.2005; mail 

 

Odczuwam nostalgię za obiecującymi początkami kierowanego przez Pana zakładu, [...] za 

tymi paroma niesamowitymi seminariami przez Pana Profesora prowadzonymi i tak nagle przerwa-

nymi. Dzisiaj czuję się jakbym nie dokończył studiów, lecz skończył jakiś kurs geograficzny w 

G[…]. 

Mgr A. R. M, 25.XII.2005; mail 

 

To wspaniale, że Jesteś! Dzięki Tobie i kilku osobom jestem o wiele bogatsza! 

Dr M. P., 25.XII.2005; mail 

 
Uważam, że podręcznik jest napisany świetnie. 

Mgr A. R. M, 30.XII.2005; mail 

 



Zawsze uważałam Cię za wyjątkowego naukowca […]. Profesor Rykiel może nie otwiera 

drogi do kariery, ale na pewno otwiera umysły, a to jest tak jakby dawać komuś nowe życie. 

 Dr E. K., 1.I.2006; mail 

 

Pan Profesor wykształcił we mnie drobiazgowość i oszczędność jeśli chodzi o dobór słów w 

tekście. Przywykłam do braku zdań sensacyjnych 

Mgr K. Ż., 2.I.2006; mail 

 

[...] na Pana teksty zawsze czekam z najwyższym zaciekawieniem […], a za strzał 

z syndromem szabrownika to ma Pan u mnie dodatkowe względy.  

Red. P. M., 11.I. 2006; mail 

 

[...] dziękuję za książkę […]. Lektura książki była prawdziwą ucztą intelektualną. Szczegól-

nie podobały mi się wątki dotyczące państwa (obszary zalążkowe, miejsce państwa we współcze-

snej gospodarce i polityce światowej), rozważania dotyczące narodu i kodeks geopolityczny. Będę 

mógł się czym „podeprzeć” w pracy, którą piszę 

Prof. nadzw. dr hab. R. Sz., 27.I.2006; mail 

 

          A talentu pisarskiego to ja Panu tylko zazdroszczę. Ma Pan talent rasowego felietonisty. 

Red. P. M., 13.II.2006; mail 

 

Serdecznie Panu gratuluję celnego i świetnego artykułu w styczniowym Forum Akademic-

kim 

 Dr inż. J. S., 28.II.2006; mail  

 

Książkę przejrzałem, jest niewątpliwie nowatorskim ujęciem problematyki. Gratuluję 

Prof. dr hab. B. J., 1.III.2006; mail 

 

Szanowny Panie Profesorze, tekst znakomity. Wzruszajacy, i taki zwyczajnie po ludzku mą-

dry. […] Ma Pan niewątpliwy talent. […] wobec morza emocji towarzyszących opisywanym losom 

chyba wybrał Pan najwłaściwszą formę przekazu. […] Myślę, ze ma Pan utentyczny talent reporta-

żysty, a może nawet pisarza. […] Napisał Pan piękny w swojej prostocie tekst.  

Red. P. M., 12.III.2006; mail 

 

Jestem pod ogromnym wrażeniem ostatniego tekstu prof. Rykla. Jegoobrazowy,  

literacki nośnik robi swoje: mam przed oczami gotowe obrazysprzed ponad półwiecza, jakbym 

wtedy żył, jakbym tam był. 

Czytelnik „Pulsu”, 31.III.2006; mail do redakcji 

 

Ja takich pochwalnych sygnałów dostaję znacznie więcej, ale na ogół formułowane są języ-

kiem kolokwialnym lub poszarpanym, nie nadającym się do dalszego przekazania, no i opinie wy-

rażane podczas bezpośrednich rozmów. Przed chwilą byłem w siedzibie Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego gdzie też piano z zachwytu.  

Red. P. M., 31.III.2006; mail 

 

Na Ciebie zawsze można liczyć odpowiadasz natychmiast 

Dr E. K., 31.III.2006; mail  

 

Myślę, że słowa Alana Leshnerema nie są szczególnie odkrywcze. Od lat spełniasz te kryte-

ria i jeszcze uczysz innych co to znaczy dobry naukowiec. Kiedy myślę i mówię swoim studentom 

o Profesorze przez duże P i naukowcu przez duże N to wiadomo kogo mam na myśli. 

Uczennica, 3.IV.2006; mail 



 

ogromnie sobie cenię to wszystko co robi Pan Profesor ,są to zawsze teksty i koncepcje z 

najwyższej półki 

Prof. dr hab. M. L., 21.IV.2006; mail  

 

dziękuję za okazaną pomoc i wyrozumiałość 

K. W., 1.VII.2006; mail 

 

Cieszę się, że mam pracę. […] Chciałabym wierzyć, że tak bardzo ważna dla mnie znajo-

mość z Panem Profesorem na tym nie ucierpi (ważna to drętwe słowo, ale nic trafniejszego nie 

umiem wymyślić) […]. Same patetyczne zwroty przychodzą mi na myśl. 

     Mgr K. Ż., 1.VII.2006; mail 

 

Dwa lata współpracy zostaną również w mojej pamięci, ze względu na osobę Pana 

Profesora, oraz to,czego się nauczyłam: między innymi umiejętności „pisania” i zwracania uwagi 

na to, iż styl, w jakim piszemy ma wbrew pozorom duże znaczenie w pewnych przypadkach.Ważne 

były dla mnie również zasady, którymi Pan Profesor kieruje się w życiu, a które wprowadzał pod-

czas spotkań. Dziękuję za nie oraz za to, że nie obniżał Pan Profesor poprzeczki, jeśli chodzi o wy-

magania. Uzmysłowiło mi to, że warto w życiu stawiać sobie wysoko ową poprzeczkę. 

Mgr A. K., 4.VII.2006; mail 

 

dziękuję za lekturę. Pisze Pan o tym, czego nikt głośno nie mówi i nie wszyscy to widzą. Ja 

widzę, ale nie zastanawiam się nad tym, bo każda taka próba kończy się frustracją, niestety moją. 

Dr W. B., 5.VII.2006; mail 

 

ŚWIETNE (doskonałe, genialne, itp.), Panie Profesorze !!!  

Mgr K. Ż., 5.VII.2006; mail 

 

serdecznie gratuluje podejścia do życia. Dziękuję również za wiersz zamieszczony poniżej, 

gdyby nie profesor możliwe że nigdy w zyciu nie trafiłbym na niego. 

G. L., 6.VII.2006; mail 

 

List Twojej studentki zupełnie mnie nie zdziwił. jest to kolejny dowód na to, że znajdujesz 

uznanie wśród studentów (nie mylić z motłochem zapisanym na studia). Niestety tak to już jest, że 

dobra opinia wśród studentów i przygotowanie merytoryczne budzą zazdrość wśród innych „uczo-

nych”. 

 Dr E. K., 6.VII.2006; mail 

 

polecam się pamięci, kiedy ukażą się następne artykuły. Ten o prawdzie jest naprawdę KA-

PITALNY :) 

Dr W. J., 9.VII.2006; mail 

 

Rykiel’s book is superbly written. It poses provocative questions and responds to them with 

a clarity and rigor that make one envy the college students who will use this book as their primary 

text on political geography. 

Prof. dr Grigory Ioffe, 30.VIII.2006; recenzja  

 

Jest Pan Profesor bardzo mądrym człowiekiem i wielkim naukowcem. […] Z poważaniem i 

serdeczną pamięcią 

Mgr M. Sz., 20.IX.2006; mail 

 

          Ogromnie dziękuję Panu Profesorowi za wsparcie i dobre słowo - bardzo sobie je cenię. 



Mgr M. Sz., 21.IX.2006; mail 

 

Szanowny Panie Profesorze, jestem wruszona... Wzruszona niezwykłą wrażliwością Pana 

Profesora.  

Mgr M. Sz., 25.IX.2006; mail 

 

Po przeczytaniu opowiadania prof. Zbigniewa Rykla „Stygmaty - Zielona Dziura” [Puls nr: 

98/2006], chciałabym za Waszym pośrednictwem serdecznie pogratulować tego opowiadania Panu 

Profesorowi. Wywarło na mnie duże wrażenie i zapewne na wielu innych czytelnikach. Opowiada-

nie jest niesamowicie proste i zarazem przejmujące. Ładne. Czy Pan Profesor nie pokusiłby się o 

start w jakimś ogólnopolskim konkursie literackim? Chociażby „O Złote Pióro”, organizowanym w 

Gubinie. Chociaż nie znam osobiście Pana Profesora - gratuluję z całego serca. Mam nadzieję, iż w 

następnych wydaniach, coś jeszcze, równie dobrego się ukaże.  

Katarzyna Jarosz Rabiej, 5.X.2006; mail do redakcji 

 

[…] dzięki uprzejmości Pana Dziekana […] miałem możność - w duchu dużego zaintereso-

wania i respektu - zapoznać się z informacją o Pańskim bogatym i zróżnicowanym dorobku nauko-

wo-badawczym. Nie czuję się rzecz jasna upoważniony do formułowania jakiejkolwiek „recenzji” 

czy ocen, ale to zupełnie oczywiste, iż Pański dorobek zasługuje na wielkie podkreślenie i uznanie. 

[…] poproszony o komenatarz - przeprowadziłem takie konsultacje, jakie w tych ograniczonych 

warunkach były możliwe i mam przyjemność oraz zaszczyt wypowiedzieć jednoznacznie pozytyw-

ny pogląd. Pragniemy zaprosić Pana Profesora do naszego kręgu i mamy nadzieję, iż tak się właśnie 

stanie ku powszechnemu zadowoleniu.  

Prof. dr hab. K. F., 5.X.2006; mail 

 

Szanowny Panie Profesorze, […] spływają i docierają do mojej skromnej osoby same peany 

i zachwyty. Nawet największa maruda jaką znam, poeta W[…] M[…], autor nakomitego tomu […], 

osobiście przyszedł do CB na nasze kanapy, aby wyrazić swój podziw dla Pańskiego tekstu. Poeta 

M[…] nie ma nawet telefonu więc musiał osobiście, co jest wyczynem nie lada. […] Jednym sło-

wem zysk osiąga tylko Zbigniew Rykiel, ale niech ma, zasłużył.  

Red. P. M.,  7.X.2006; mail 

 

Mam nadzieję, że w ten czy w inny sposób będzie mi dana możliwość współpracy naukowej 

z Panem Profesorem. 

 Dr J. W., 13.X.2006; mail  

 

Gratuluje dobrego piora. [...] Lacze wyrazy uznania 

Prof. nadzw. dr hab. D. Sz., 1.XII.2006; mail 

 

Dziękuję za kolejny tekst, który jeszcze bardziej niż poprzednie zwalił mnie z nóg. 

To jest estetyka przełamująca tabu, z bliskim mi poczuciem smaku i niesmaku, niespotykanym 

gdzie indziej. 

Mgr A. R. M., 2.XII.2006; mail  

 

Zaskoczę teraz pewnie Pana że w ramach koleżeńskiej wymiany poglądów odniosę się takżę 

do tekstów Pana profesora Ryk[la]. Uważam że są to bardzo potrzebne i wspaniałe teksty. Podejście 

do seksualności w Polsce zawsze było chore, a teraz ta choroba przeżywa kolejne apogeum. Profesr 

Rykiel w bardzo umiejetny sposób próbuje pokazać że jest to część naszej osobowości nierozerwal-

nie związana z innymi obszarami życia. 

A. A., 2.XII.2006; mail do redakcji  

 

Podziwiam Cię za odwagę pisania o sobie 



Dr E. K., 6.XII.2006; mail 

 

Chciałbym jednocześnie podziękować Panu za zawarte w Pańskich tekstach myśli, którymi 

czuję się obdarowany. 

 Mgr J. M., 21.XII.2006; mail 

 

Gratuluję Panu znakomitych „Podstaw geografii politycznej”, któr właśnie czytam. 

Dr W. B., 14.II.2007; mail  

 

Właśnie skończyłem Pana książkę. Bardzo dobra. 

Dr W. B., 15.II.2007; mail 

 

Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź i literaturę. […] .... to było zabawne i jak zwykle: Pa-

na niezwykle trafne prawdy w  pigułce. 

 Mgr M. L., 3.III.2007; mail  

 

Szanowny Panie Profesorze, jest Pan bardzo zdyscyplinowanym autorem. Mogę potwierdzić 

przed każdym sądem, ludzkim i boskim. 

Red. P. M., 4.III.2007; mail  

 

Wiem, że opinia Pana Profesora Rykla to najlepsze referencje. 

Dr M. O., 13.III.2007; mail do potencjalnego pracodawcy 

 

Szanowny Panie Profesorze, dziękujemy za tekst – połowa redakcji już go przeczytała i jest 

bardzo ZA. Muszę przyznać, że ja miałem łzy w oczach... 

Prof. dr hab. A. P., 20.III.2007; mail 

 

Po pierwsze, Pan Prof. Zbigniew Rykiel jest doskonale wykształcony oraz posiada szerokie i 

zróżnicowane doświadczenie akademickie. […] Po drugie, za szczególnie znamienną w Jego życio-

rysie naukowym i osobowości właściwość należy uznać podziwu godną zdolność do prowadzenia 

badań i innych prac o charakterze interdyscyplinarnym. Jak dobrze wiemy, o interdyscyplinarności 

łatwiej mówić, niż ją w zaawansowany sposób uprawiać. Umiejętności i osiągnięcia Profesora są 

nie tylko niekwestionowane, ale stanowią dobry przykład dla nas wszystkich. Potwierdzeniem tego 

jest wspaniała lista publikacji, której nawet nie próbuję tutaj szczegółowiej charakteryzować.  […] 

O […] idei współpracy myślę z wielkim optymizmem i udzielam jej zdecydowanego poparcia. 

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Frysztacki, 24.III.2007; opinia  

 

Szanowny Panie Profesorze, na Panu można bardziej polegać niż na szwajcarskich bankach.  

Red. P. M., 14.IV.2007; mail  

 

gratuluję recenzji. A przede wszystkim gratuluję książki, czytam ją pomału do poduchy, jest 

naprawdę świetna! 

  Dr W. J., 10.V.2007; mail 

 

Doszłam właśnie do wniosku, że to nie o sam doktorat mi chodzi, ponieważ o ten mogłabym 

starać się gdzieś bliżej. Ja zwyczajnie nie wyobrażam sobie starać się o doktorat pod kierunkiem 

kogokolwiek innego niż Pan Profesor. 

Mgr K. Ż., 22.VII.2007; mail  

 

Zaczęłam czytać NOCNY DIALOG. Choć nie doszłam jeszcze do końca, jednak nie 

wiem czy będę chciała to tak szybko skończyć. Jest to sama przyjemność... Prawdziwa uczta inte-

lektualna. 



Dr M. P., 28.IX.2007; mail  

 

Rektor […] zapytał o moje zdanie na Pana temat, odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że po-

strzegam Pana jako wybitnego intelektualistę, świetnego autora, i że żałuję bardzo, że ZG wypuści-

ła w daleki świat kogoś tak zdolnego. Rektor tylko kręcił głową... 

Red. P. M., 8.X.2007; mail  

 

Szanowny Panie Profesorze, bardzo dziękuję za zankomity tekst, przeczytałem z wypiekami 

na twarzy, rewelacja. 

Red. P. M., 18.XII.2007; mail 

 

Pańską polemikę z Panem Kazimierzem Łatwińskim oceniam jako znakomicie napisaną, 

choć nie muszę się osobiście ze wszystkim zgadzać. Pański tekst już jest wykorzystywany podczas 

ćwiczeń z planowania strategicznego, jest zatem dobrze. 

Red. P. M., 10.III.2008; mail 

 

książka jest bardzo interesująca. Przeczytałem ją uważnie 

Prof. dr hab. M. Sz., 10.III.2008; mail 

 

Ma Pan bardzo wielu gorliwych entuzjastów, ja jestem tylko ich przedstawicielem. A i z zie-

lonogórskimi naukowcami jest dziwnie, na ogół krzywią się niemiłosiernie, że niby nie z ZG, że ni-

by pluje do naszej zupy, ale czytają, oj czytają, a niektórych aż skręca z zazdrości. 

Red. P. M., 10.III.2008; mail 

 

Gratulacje i wyrazy uznania za tekst o lokalnych ambicjach metropolitalnych! 

Prof. nadzw. dr hab. E. M.; 22.III.2008; mail 

 

Dziękuję za teksty. Są, jak zawsze, fantastyczne. 

Dr E. L., 3.IV.2008; mail 

 

 w nocy raz jeszcze przeczytałem Pański nocny dialog z Andrzejem D. Fantastycznie się czy-

ta. 

Red. P. M., 8.IV.2008; mail 

 

I believe that  you are a good teacher and a good person. 

 Prof. dr C. A., 27.IV.2008; mail 

 

Kolejny raz dziękuję za umożliwienie mi czytania Pana felietonów. Mają one, jak zwykle, 

przednią formę: błyskotliwe, adekwatnie i cudownie złośliwe, dowcipne. Ich treść z kolei świadczy 

o dużym zaangażowaniu w kwestie lokalne i problemy generalne. Zanagażowaniu kompetentnym, 

gdyż Pana uwagi są celne, merytorycznie uzasadnione, wręcz erudycyjne. Najważniejsze w tych 

publikacjach jest jednak dla mnie to, że stale powstają, że nie żałuje Pan czasu na refleksję nad co-

dziennym życiem społecznym, że ma Pan odwagę sprzeciwiać się konsekwentnie głupocie, zadęciu, 

megalomanii, nieuctwu, niecierpliwej roszczeniowości młokosów i populizmowi itd., itd.. Nie żału-

je Pan także czasu na napisanie tych tekstów, choć, jak widać, nie pisze się Panu z trudnością! Ser-

decznie gratuluję, podziwiam i, jeśli można, czekam na kolejne lektury! 

Prof. nadzw. dr hab. E. M.; 29.IV.2008; mail 

 

Tekst świetny, gratuluję 

Prof. nadzw. dr hab. L. G.; 4.V.2008; mail 

 

Szanowny Panie Profesorze, felieton śliczny. 



Red. P. M., 9.VI.2008; mail 

 

Szanowny Panie Profesorze, dziękuję za namiary… (przeczytałam także w poprzednim nu-

merze o Serbołużyczanach)… Chciałam tylko podziękowć. Z wyrazami szacunku i sympatii świa-

topoglądowej 

Dr A. K., 3.IX.2008; mail  

 

Mniej więcej dwa lata temu miałam przyjemność wziąć udział w konferencji naukowej or-

ganizowanej przez pana profesora Zbigniewa Rykla w Uniwersytecie Zielonogórskim. Odtąd pozo-

stajemy w kontakcie naukowym, a od pewnego czasu Pan Profesor umożliwia mi regularne czyta-

nie swych felietonów publikowanych w „Pulsie".  

Na wstępie pragnę zauważyć, że wspomniane teksty mają wyborną formę: są błyskotliwe, 

adekwatnie i cudownie złośliwe, dowcipne. Ich treść z kolei świadczy o dużym zaangażowaniu Au-

tora w kwestie lokalne i problemy ogólnospołeczne. Komentarze są kompetentne, uwagi celne i 

uzasadnione merytorycznie, argumentacja wyczerpująca, wywody wręcz erudycyjne.  

Podziwiam pana profesora Z. Rykla za to, że nie żałuje czasu na refleksję nad codziennym 

życiem społecznym. Ma odwagę sprzeciwiać się konsekwentnie przejawom głupoty, zadęcia i me-

galomanii części aktywnych uczestników życia publicznego, a także niecierpliwej roszczeniowości 

ludzi niedojrzałych, populizmowi lokalnych „polityków” itd., itp. Godne uznania jest to, że Pan 

Profesor nie żałuje czasu na napisanie i zredagowanie tych tekstów (choć, jak wspomniałam na po-

czątku, widać, że pisanie nie sprawia Mu trudności).  

[…] Jest ważne, że te teksty stale powstają i są publikowane. 

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Malinowska, X. 2008; „Puls”, 9 (122), s.8. 

 

[…] ja tak samo uważam jak ta pani, chociaż tylko na podstawie lektury (a nie znajomości 

osobistej). To nie są poglądy, to są fakty – teksty mówią same za siebie (świetne i już). 

Dr A. K., 5.X.2008; mail 

 

Dziękuję za […] kolejne Pana felietony, które zawsze czytam, zamyślając się głęboko, 

z podziwem i/lub wzruszeniem. 

Prof. nadzw. dr hab. E. M.; 6.X.2008; mail 

 

ja się nie obrażam za krytyczne uwagi, zwłaszcza jeśli służą poprawie mojej pracy i w do-

datku sama o nie proszę kogoś, kto jest dla mnie autorytetem - przepraszam, jeśli z poprzedniego 

maila nie wynikało to dość jasno. 

Dr A. G-N., 26.XI.2008; mail 

 

chciałbym podziękować za wyróżnienie, jakim jest dla mnie możliwość prowadzenia ćwi-

czeń będących uzupełnieniem Pana wykładów. 

Mgr A. B., 25.XII.2008; mail 

 

Pamiętam Pana wystąpienie na naszej debacie! Była zdecydowanie inna, niż te z którymi się 

spotkałem .Bardzo ciekawa, dająca dużo do myślenia. Znam większość Pana artykułów zamiesz-

czanych w Pulsie.Nie zawsze z Panem się zgadzam, ale zmusza mnie Pan do myślenia. To powodu-

je, że jestem zainteresowany Pana wystąpieniem. 

L. B., 7.II.2009; mail  

 

Szanowny Panie Profesorze, bardzo dziękuję za […] za tak szybkie przygotowanie tekstu. 

Jestem Panu bardzo wdzięczny za poświęcenie czasu, obecność na wszystkich wykładach i cenny 

krytyczny udział w dyskusji. W dużej mierze zawdzięczam Panu Profesorowi powodzenie konfe-

rencji […]. Gdybym mógł się czymś odwdzięczyć, będę zaszczycony. 

Dr K. M., 30.XI.2009; mail  



 

Proszę mi wierzyć, że wysoko sobie cenię współpracę z Panem Profesorem i nadal na nią li-

czę. Bardzo dziękuję za wkład intelektualny do obu konferencji naukowych, które dane mi było or-

ganizować. 

Prof. dr hab. J. S., 4.XII.2009; mail  

 

Szanowny Panie Profesorze. Z wielkim zainteresowaniem i satysfakcją przeczytałem nade-

słaną wypowiedz Pana Profesora. Serdeczne podziękowania. Swietny tekst  Pana Profesora będzie 

opublikowany w przygotowywanej przeze mnie ksiąźce… 

Prof. dr hab. W. M., 21.XII.2009; mail  

 

[…] prof. dr hab. Zbigniew Rykiel jest wyróżniającym się uczonym średniego pokolenia o 

duzym dorobku naukowym i oświadczeniu dydaktycznym, organizacyjnym i edytorskim. 

Prof. zwycz. Dr hab. Bohdan Jałowiecki, 14.IV.2012; opnia 

 

Szanownemu Panu Profesorowi Zbigniewowi Ryk[…]lowi, którego słowo – ostre, odważne, 

często bezkompromisowe zawsze bezbłędnie trafiało inspiracja w nasze intuicje i potrzeby intelek-

tualne. 

Dr A. T., dr S. K., 14.IX.2013; dedykacja odręczna w książce 

 

bardzo dziękuję za uwagi, wyjaśnienia i rady – były one bardzo pomocne i pozwoliły kry-

tycznie przyjrzeć się tworzonym przeze mnie tekstom, co – mam nadzieję – pozwoli ulepszyć mój 

warsztat pisarski.  

Mgr K. S., 10.XII.2013; mail 

 

Szczerze dziękuję za trafne uwagi. Poprawki wiele mnie nauczyły […]. 

Mgr J. W., 19.XII.2013; mail 

 

Dziękuję za kolejne uwagi. Jesteśmy z żoną pod dużym wrażeniem skrupulatności spraw-

dzaniu tekstu i wykazywanej przez Pana Profesora dbałości o nasz język ojczysty.  

Dr W. R., 20.XII.2013; mail  

 

jest Pan Profesor dla mnie ważnym przykładem naukowej niezależności, dlatego życzę wy-

trwałości i siły do dalszych działań. 

            Dr M. K., 20.XII.2013; mail 

 

Z. Rykiel pisze nie tylko poprawną i piękną polszczyzną. Teksty tego autora […] cechuje 

ponadto lekkość, dowcip (jeśli trzeba – z odrobiną złośliwości), precyzja lub zamierzona wielo-

znaczność sformułowań,  niebanalność skojarzeń, wreszcie – erudycja. […] W napisanych po mi-

strzowsku Felietonach autor porusza […] aktualne i ważne tematy – problemy. […] Opowiadania 

[…] można nazwać socjologiczną literaturą  piękną. […] 

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Malinowska, 17.XII.2014; recenzja wydawnicza 

 

 Miałem okazję zapoznać się z Pańską ostatnią książką, wydaną w naszym wydawnictwie. 

Gratuluję. Bardzo podoba mi się koncepcja  zebrania wcześniejszych tekstów. Odrębnego podkre-

ślenia wymaga Pańska erudycja, dowcip i lekkie pióro. Czas spędzony z książką jest wielką przy-

godą, za która dziękuję. Przyznam, że z tej strony nie znałem Pana, co tym bardziej wzbudza mój 

podziw. […] Jeszcze raz szczere gratulacie i podziękowania. 

 Prof. zw. dr hab S. Cz., prorektor; 7.VII.2015; mail 

 

W imieniu swoim, zdecydowanej większości naszych Pracowników oraz  Studentów i Dok-

torantów serdecznie dziękuję Panu Profesorowi za jasny i czytelny przykład w wyrażaniu swoich 



niezależnych opinii oraz za pokazanie, że warto być odważnym w  jednoznacznym wskazywaniu 

uniwersalnych wartości, które są podstawą  dobra wspólnego społeczności instytutowej. Jesteśmy 

wdzięczni Panu Profesorowi za wszelką pomoc. Mam nadzieję, że wspólnie zrobiliśmy wszystko, 

co było w naszej mocy, by można było dalej spokojnie i efektywnie pracować w IS.  

Ks. prof. nadzw. dr hab. W. J., dyrektor instytutu; 24.VI.2016; mail    

 

Artykuł cechuje wysoka (ponadprzeciętna) kultura użycia języka polskiego.  

NN recenzent; 5.X.2016; recenzja  

 

Chciałbym tylko napisać, że było dla mnie zaszczytem pracować z Panem Profesorem. Nau-

czyłem się także innego spojrzenia na teksty naukowe – inaczej na nie patrzę i oceniam, a prowadzę 

przecież studia podyplomowe, gdzie studenci piszą artykuły naukowe. Nawet, gdy przez moją ak-

tywność samorządową i dbałość o prawdę procesu edukacyjnego nie będę miał szansy na pozytyw-

ne opinie w zakresie rozpoczęcia przewodu doktorskiego i jego zakończenia, to proszę pamiętać, że 

zajęcia Pana Profesora były dla mnie najbardziej wartościowe i warto było podjąć studia dokto-

ranckie na UR. 

 Mgr I. W.; 6.VI.2017; mail 

 

Nieocenionemu mistrzowi Profesorowi Zbigniewowi Ryklowi w czterdziestą rocznicę obro-

ny pracy doktorskiej – uczniowie. 

Dr Hubert Kawalec, dr Jarosław Kinal; 3.X.2017; dedykacja w książce 

 

Poprzedni rok był dla mnie bardzo owocnym czasem. Dzięki Panu Profesorowi udało mi się 

wiele osiągnąć. Dziękuję za wszystkie możliwości, pomoc i opiekę. 

Mgr A. S-D.; 11.XI.2017; mail 

 

 Pozwalam sobie do Pana Profesora napisać w związku z ostatnimi zajęciami, wyrażając 

swoją wdzięczność za Pana Profesora otwartość, uczestniczenie w zaproponowanych przez mnie 

aktywnościach, podczas prowadzenia mini ćwiczeń. Bardzo mnie to poruszyło i wzruszyło. Pana 

Profesora postawa była zupełnie odmiennym sposobem reakcji niż przywykłam, bardzo za to dzię-

kuję. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę być Pana Profesora studentką, bardzo dużo się uczę, dzię-

kuję.  

 Mgr A. K., 23.III.2018; mail  

  

 Jestem doktorantką która od października uczestniczy w zajęciach  Pana Profesora i na 

prawdę bardzo cenię i szanuję Pana Profesora […] Pan Profesor jest Profesjonalistą w zakresie edy-

towania tekstów […].  

Mgr A. K., 23.IV.2018; mail do redakcji   

 

 bardzo sobie cenię działalność naukową i publicystyczną PP Zbigniewa Rykla 

Prof. zw. dr hab. J. M.; 23.IV.2018; mail do redakcji  

 

 Współpraca z prof. Ryklem […] to dla mnie wielka przyjemność i zaszczyt, naprawdę wiele 

od niego się nauczyłem. Jego teksty zawsze mnie inspirowały, a opracowania społeczno-

geograficzne z lat 80. i 90. ubiegłego wieku to prawdziwa klasyka, często je cytuję.  

 Prof. nadzw. dr hab. P. Ś; 23.IV.2018; mail do redakcji  

 

 Działalność naukowa Pana Profesora Zbigniewa Rykla jest niezmiernie bogata i barwna. 

Wiele się zmienia w czasie, jednak Jego stosunek do Nauki i kompetencji naukowych, gotowość i 

otwartość do dyskusji naukowych i okazywania mentorskiej pomocy - pozostają niezmienne! Bar-

dzo sobie cenię współpracę i przyjaźń ze Z[…]! 

 Dr M. P.; 24.IV.2018; mail do redakcji  



 

Muszę przyznać, że zajęcia i naukowy dyskurs z prof. Ryklem był na samym początku mo-

ich studiów doktoranckich horrorem, potem wyzwaniem, a na końcu fantastyczną przygodą. […] 

będę zaszczycony, jeśli mój tekst – opisujący moje doświadczenia z tym niesamowitym naukow-

cem przyczyni się do upamiętnienia jego dorobku. 

Mgr I. W.; 24.IV.2018; mail do redakcji  

 

Zawsze bardzo ceniłem możliwość współpracy z Panem Profesorem. 

Prof. nadzw. dr hab. W. G.; 4.V.2018; mail do redakcji   

 

Bardzo Panu dziękuję, nawet Pan nie wie jak ogromną sprawił mi radość. Mam świadomość 

że ocena ma być zachętą do dalszej pracy nad sobą. Może to nie wypada ale zaryzykuję, uwielbiam 

Pana i Pańska oryginalność. Napisała bym więcej ale mam obawy że zrobię jakiś błąd […], proszę 

wybaczyć mi szczerość, ta ocena tak mnie ucieszyła. 

Mgr M. Z-Z.; 9.V.2018; mail  

   

 Dziękuję za zaszczyt zaproszenia do współuczestnictwa w tomie jubileuszowym prof. Zbi-

gniewa Rykla.  

Dr A. C.; 17.V.2018; mail do redakcji  

 

 Jestem wielce zaszczycony propozycją napisania tekstu na jubileusz profesora. 

 Prof. dr hab. S. K.; 19.V.2018; mail do redakcji  

 

 Ogromnie dziękuję za propozycję udziału w tak doniosłym wydarzeniu, ogromny szacunek i 

sympatia do Pana Profesora Zbigniewa Rykla nie pozwala mi odmówić. 

 Mgr M. Z-Z.; 20.V.2018; mail do redakcji  

 

 Z wielką radością przyjmuję propozycję napisania tekstu poświęconego sylwetce wybitnego 

naukowca jakim jest Pan Profesor Zbigniew Rykiel.  Dziękuję, że Pan Profesor pomyślał o mnie. Ja 

również bardzo cenię sobie współpracę z Profesorem Ryklem. 

 Dr E. K.; 21.V.2018; mail do redakcji  

 

 zgłaszam mój akces do dzieła dla Mistrza polskiej socjologii.  

 Prof. nadzw. dr hab. K. Cz.; 21.V.2018; mail do redakcji  

 

 pragnę podziękować za wyróżnienie, jakiego dostąpiłem, będąc przez pana Profesora zapro-

szonym do napisania tekstu. 

 Dr A. T.; 28.V.2018; mail 

 

Jestem bardzo wdzięczna za […] Pana Profesora WIELKĄ ŻYCZLIWOŚĆ, bardzo to cenię 

i jestem bardzo wdzięczna, […] że prosząc o pomoc, otrzymuje ją, bardzo dziękuję. Jest we mnie 

bardzo dużo emocji i nawet nie potrafię wyrazić tego, jak bardzo cenne dla mnie jest to, że Pan Pro-

fesor wyraził zgodę na sporządzenie  krótkiej opinii  o mnie jako studentce. Dziękuję.  

  Mgr A. K., 30.V.2018; mail  

 

To my dziękujemy, że się Pan zgodził napisać artykuł i nie ukrywam, że cieszę się bardzo, 

że to u nas właśnie się pojawił mimo gromów recenzenta. Mnie sprawił olbrzymią przyjemność, 

podobnie zresztą jak moim […] kolegom, którzy ją już czytali. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś 

namówię Pana na współpracę, obiecuję, że będzie mniej problemów.  

Dr P. B., 30.V.2018; mail  

 



Jestem bardzo wdzięczna i poruszona, piękną opinią oraz szybkością reakcji Pana Profesora 

[…]. Pan Profesor na zajęciach pokazał mi, iż jasne zasady funkcjonowania w określonych rela-

cjach stosownie do roli, nakładają na każdą ze stron logiczne prawa i obowiązki, w zakresie dydak-

tyki lecz i kontaktu, przestrzeni społecznej i fizycznej,  lecz bardzo ważny dystans nie wyklucza za-

angażowania, pasji i miłości do tego co się robi i jakie treści się przekazuje, ponadto, kwestionowa-

nie „autorytetów”,  to odwaga do wyjścia ze strefy komfortu i dążenie do mistrzowskiego rozwoju, 

które pozwala innym na ich merytoryczny i osobowy wzrost. Osobowością Mistrzem, nie staje się 

przez „naznaczenie” tytułem, ale przez wysokie wartości stale doskonalone i emanujące z Mistrza 

na ucznia. Tak Pana Profesora „czuję”, moja dzięki Panu Profesorowi świadomość pisania to jedna 

wartość,  ważniejsza dla mnie jako człowieka to WZÓR odważnego kwestionowania „NIEprawdy” 

i za to jestem bardzo wdzięczna. Podziwiam Pana Profesora merytoryczną wiedzę, dla mnie Pana 

Profesora Mistrzostwo to Pan jako NAUCZYCIEL, MĘŻCZYZNA I CZŁOWIEK. I własnie dlate-

go mój ogromny szacunek, podziw i wdzięczność pozwoliły mi w pewien sposób na „zuchwalstwo” 

poproszenia o opinię, bo dla mnie Pana Profesora opinia, jest realna, a przez to wartościo-

wa. Bardzo dziękuję, jestem bardzo wdzięczna  

Mgr A. K., 31.V.2018; mail  

  

 bardzo chciałam wyrazić jeszcze raz wdzięczność za ten rok, za zajęcia z Panem Profeso-

rem, za uważność, szacunek, zaangażowanie Pana Profesora w nasze zajęcia, za rozwój. Moja po-

trzeba napisania, wynika z faktu, iż obcując z różnymi osobami (celowo piszę z małej litery) bardzo 

doceniam Wielkość Pana Profesora, Wielkość która cieszy, uczy, rozwija, stymuluje, a nie niszczy, 

poniża. Czuję radość i szczęście, że mogłam się uczyć od Osoby, Autorytetu, PROFESORA MI-

STRZA  pisze to świadomie. Bardzo szanuje Ludzi Nauki, […] bardzo Szanuje Profesorów, którzy 

mnie stymulują, rozwijają i motywują w formalny, ale i życzliwy oraz empatyczny sposób, a przede 

wszystkim Panie Profesorze jestem wdzięczna za Pana Profesora słowa, i otwartości na „inne” i 

„nowe”. Ponieważ dzisiaj formalnie skończyliśmy I rok, bardzo chciałam wyrazić swoją wdzięcz-

ność, za ten dla mnie wyjątkowy i dobry, motywujący czas, dziękuję 

 Mgr A. K., 11.VI.2018; mail  

  

 Miłość i pasja do tego co się robi, emocjonalne zaangażowanie w proces edukacji, wysokie 

kompetencje merytoryczne i społeczne, interakcja oparta na przepływnie, […] to tylko nieliczne 

elementy przypisane do roli wykładowcy pełnionej przez Pana prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Ry-

kla.  

Interakcja, w relacji akademickiej często jest słowem bez znaczenia, sloganem reklamowym 

promującym dany kierunek, jednak na zajęciach prowadzonych przez Pana prof. nadzw. dr hab. 

Zbigniewa Rykla słowo to oddaje pełnię relacji wykładowcy i studenta. Mistrzostwem jest pełne 

zaangażowanie i uczestniczenie w interakcjach podczas realizowanych ćwiczeń, wyjście spoza stre-

fy komfortu, przekroczenie granicy „katedry”. Pan Profesor robi to doskonale, porusza serca, oka-

zuję empatie, wchodzi głęboko w interakcje. Okazując zaufanie do studentów, iż uczestnicząc w za-

jęciach aktywnie, pokazując swoje inne oblicze ukryte za tytułem, ludzkie, męskie, tak niezwykle 

cenne i wyjątkowe, zostanie odebrany zgodnie z zamierzonymi intencjami. Powstaje pytanie czy 

wielu profesorów potrafi BYĆ?, Pan Profesor nie tylko potrafi, lecz JEST […]. Przekroczenie gra-

nicy katedry przez Profesora podnosi rangę tych zajęć, wzmacnia studentów, buduje ich poczucie 

akademickiego sprawstwa, wzbudza, w tych „po drugiej stronie barykady” uznanie, szacunek i 

wdzięczność. Nadaje wymiarowi edukacji głębszy sens. […] To co Pan Profesor oferuje to życie, 

poczucie bycia częścią pewnej całości, realne budowanie interakcji. […] Rozwój z posągiem z tytu-

łem profesora, stałby się męczarnią, ponieważ to właśnie wzajemna interakcja otwiera drzwi do 

akademickiego sukcesu. Pan Profesor porusza sławami, zachowaniem. Pan Profesor motywuje dą-

żąc do wykształcenia w swoich uczniach potrzeby kwestionowania tego co inni uznają za normlane. 

Pan Profesor tworzy unikatową drogę dorastania do studenckiej dojrzałości. Pan Profesor wymaga, 

i całe szczęście, ponieważ Panu Profesorowi zależy. […] Pan Profesor daje więc swoim studentom 

możliwość doskonalenia ich samych, w atmosferze mentoringu, zaangażowania, emocji, prawdzi-



wej głębokiej szczerej interakcji. Pan Profesor dba nie tylko o rozwój intelektualny, rozwija świa-

domość roli, w jakiej są studenci określonych stopni swojej edukacji, to wszystko ma wielki sens i 

cel. […] 

[…] Pan Profesor potrafi, żaglować słowem i emocjami, pobudzać do myślenia i motywo-

wać do doskonałości, rozpalić ogień ciekawości i pragnienia by stać się jeszcze lepszym. Właśnie to 

czyni edukację akademicką niezwykłą, bo student ma możliwość obcowania i uczenia się od Oso-

bowości, a Pan Profesor jest Osobowością Wyjątkową.  

[…] Profesorowie, którzy swoją wiedzą, kompetencjami, doświadczeniami górują intelek-

tem, dokonaniami, dorobkiem, doświadczeniami nad studentami ponadto stanowią Elitę Intelektu-

alną, tymi stwierdzeniami, potwierdzają swoją doskonałość, w której zawarty jest szacunek i pokora 

wobec życia i zdarzeń. I także za to tak bardzo cenię Pana Profesora i jestem wdzięczna za  możli-

wość bycia Jego studentką.  

[…] Pan Profesor stworzył z jednej strony sztywny system ocen, paradoksalnie bardzo dla 

studenta korzystny. Szacunek, który otrzymuje student przez zaangażowanie, jak również punktual-

ne realizowanie zajęć w wykonaniu Pana Profesora, staje się bardzo szybko automatycznym, choć 

indukowanym zachowaniem studenta […] Pan Profesor stworzył system oceniania, który pozwala 

na doskonalenie poznawczo – osobowe, i to także jest mistrzostwem, ponieważ student wychodząc 

z bram uczelni reprezentuje ją, nie tylko swoją wiedzą, lecz i kompetencjami społecznymi. Nie 

każdy chce i nie każdy zadaje sobie trud, by uczyć i egzekwować podstawowe zasady dobrego wy-

chowania, a Panu Profesorowi także i na tym zależy.  

[…] Pan Profesor sprawia, iż zostaje nie tylko w głowie studenta, ale i w sercu. I za ten 

przywilej bycia studentką Pana Profesora z całego serca dziękuję.  

Mgr A. K., 13.VII.2018; część tekstu przesłanego do redakcji 

 

 W 2008 roku ukazała się książka pod redakcją Profesora Zbigniewa Rykla, w której miałam 

przyjemność opublikować jeden z pierwszych tekstów […]. Zielonogórska konferencja, której po-

kłosiem była wspomniana książka, była dla mnie jednym z ważniejszych doświadczeń akademic-

kich – nieco stresującym, ale także mobilizującym i, przede wszystkim inspirującym. Podobne zna-

czenie miały dla mnie kolejne spotkania z Profesorem Ryklem – osobiste przy okazji konferencji, 

seminariów naukowych lub mailowe, związane z pracą nad tekstami naukowymi i w redakcji „Prze-

strzeni Społecznej / Social Space”. Chciałabym podziękować Profesorowi Zbigniewowi Ryklowi za 

wszystkie interesujące rozmowy, dobre rady i ważne lekcje, które od Niego odebrałam. Dzięki nim 

trochę lepiej rozumiem, co jest istotą dobrej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Panie 

Profesorze, dziękuję! 

 Dr hab. K. K., 5.X.2018; część tekstu przesłanego do redakcji 

 

 Pan Profesor uczył mnie redagowania tekstów […]. To dla mnie zaszczyt móc wyrazić swo-

ją wdzięczność, przez ten tekst, bo Profesorowi […] zawdzięczam wiele.  

  Mgr A. K., 5.XI.2018; mail do redakcji 

 

 bardzo cieszymy się, że mogliśmy wnieść swój drobny wkład w powstające dzieło; a nade 

wszystko, że dostąpiliśmy wyróżnienia z pańskiej strony, będąc do udziału zaproszonymi.  

 Dr A. T., dr S. K., 8.XII.2018;mail 

 

 Zaproszenie do udziału w tomie poświęconym jubileuszowi pięćdziesięciolecia Twej pracy 

zawodowej było dla mnie wyróżnieniem!  

  Prof. nadzw. dr hab. E. M., 12.XII.2018; mail 

 

 Mam nadzieję, że o mnie Pan Profesor nie zapomniał. Ja mimo, że nie udało mi się odwie-

dzić Pana Profesora na UR, to nie zapomniałam, miło wspominam, odczuwam wdzięczność za 

wszelką pomoc  

 Mgr J. K., była studentka III st., 20.XII.2018; mail 



 

 przepraszam za śmiałość, ale przez wzgląd na naszą wieloletnią znajomość, nie wyobrażam 

sobie, że mogłoby mnie zabraknąć w tomie z okazji Pana jubileuszu […]. To moj drugi tekst jaki 

drukuję u Pana Profesora, ale pisanie obydwu wspominam z dużą przyjemnością. „Przestrzeń spo-

łeczna” daje mi bowiem szansę na publikowanie refleksji, które nie są związane z moim głównym 

nurtem badawczym, ale budzą moje ogromne zainteresowanie.  

 Dr M. D., 24.XII.2018; mail 

 

 Artykuł Dla Ciebie był dla nas zaszczytem a i przyjemnością wielką. 

 Prof. nadzw. dr hab. S. K., 24.XII.2018; mail 

 

 proszę przyjąć słowa podziękowania za naukowe „przygarnięcie” i „ociosanie” mojej osoby, 

pełnienie roli „Mistrza”, zawsze cenne uwagi i rady.  

 Dr J. K., 25.XII.2018; mail 

 

 Gratuluję z całego serca pięknego Jubileuszu 50 lat w pracy na Uczelni, jestem pełna po-

dziwu dla pasji Pana Profesora ciekawości świata, otwartości, elastyczności, mądrości życiowej  

oraz mentorstwa […]. Moim marzeniem w tamtym roku było spotkać i uczyć się od Mistrzów, ma-

rzyłam o komunikacji o moim wzroście intelektualnym i osobowym, dla mnie błogosławieństwem 

były zajęcia z Panem Profesorem, mistrzostwem zaś relacja, w której będąc uczniem czułam się 

wyjątkowo, nie jak uczeń, tylko jak człowiek, a to właśnie jest mistrzostwo, ponieważ z takiego 

kontaktu rodzi się w sercu wdzięcznego ucznia podziw i szacunek, a to otwiera drogę ciekawości i 

nauce i za to z całego serca dziękuję.  

  Mgr A. K., 2.I.2019; mail  

 

 Bardzo dziękuję za gratulacje i życzenia. Jest mi szczególnie miło, że otrzymuję je właśnie 

od Pana. Bardzo cenię sobie naszą współpracę podczas redagowania książki - wiele się wówczas od 

Pana Profesora nauczyłam. 

 Prof. dr hab. A. P.; 14.III.2019; mail 
 

  

 chciałbym w tekście zawrzeć choć notkę z podziękowaniem za współprace dla Profesora. 

Proszę pomyśleć czy byłoby to do zasadne i do przyjęcia. 

 Prof. nadzw. dr hab.  W. G.; 20.III.2019; mail do redakcji 
 

 

 gratuluję, cieszę się bardzo z tej publikacji i liczę, że będę mógł przy jakiejś najbliższej 

okazji podziękować i uścisnąć Pana osobiście. Zawsze inspirował mnie Pan i był Autorytetem, 

przez naprawdę duże A.  

 Prof. nadzw. dr hab. P. Ś.; 21.III.2019; mail  

 

 GRATULUJE z całego serca  JUBILEUSZU i wydania publikacji, okładka jest  CUDOW-

NA, FENOMENALNA, bardzo zintegrowana z całością i ten napis na czapce Pana Profesora kore-

sponduję z całością tekstów, patrząc na okładkę, widać niezwykła „duszę” Pana Profesora.  

 Bardzo dziękuje za zaufanie i włączenie mnie w ten projekt który pozwolił mi wzrosnąć 

osobowo dla mnie też ważne było, to, że Pan Profesor docenił mnie jako praktyka, myślę, że wła-

snie tej informacji bardzo potrzebowałam. 

 Mgr A. K.; 23.III.2019; mail 

 

 Pana Profesora [cenię] za niezwykły dar aktywności i szacunku dla doktorantki, za uszano-

wanie godności człowieka o mniejszym stopniu „naznaczenia” w edukacji, za ogromną życzliwość 

i wnikliwość która wniosła w moje przede wszystkim osobiste życie siłę. […] dyrektorem, profeso-

rem się bywa, jednak CZŁOWIEKIEM się jest. A Pan Profesor […] dla mnie JEST PROFESO-

REM I CZŁOWIEKIEM.   



 Mgr A. K.; 27.III.2019; mail 

 

 Prezentowany tekst jest skromnym wyrazem podziękowania dla Pana Profesora Zbigniewa 

Rykla, obchodzącego Jubileusz 50-lecia pracy naukowej, za możliwość kilkuletniej współpracy 

przy projektach, konferencjach i publikacjach naukowych. Pan Profesor z wielką życzliwością od-

nosił się do zaproszeń płynących ze strony Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła i In-

stytutu Sądecko-Lubelskiego. Szczególnie cenne jest Jego zaangażowanie wyrażane w trosce o ja-

kość i precyzję podejmowanych aktywności naukowych. Ponadto warta podkreślenia jest dbałość 

Pana Profesora o zachowanie wysokich standardów uniwersyteckich, w tym kultury akademickiej 

całego środowiska, ze szczególnym baczeniem na postawy prezentowane przez studentów. Postawa 

taka powinna być nieodłącznym, kluczowym elementem funkcjonowania każdego uniwersytetu i 

kadry akademickiej, mimo zmieniającej się rzeczywistości społecznej. 

 Prof. zw. dr hab. J. M.; 8.IV.2019; wstęp do artykułu nadesłanego do redakcji 

 

 w pewien sposób jestem Panu bardzo wdzięczna za kilka bardzo cennych komentarzy i 

życzliwych uwag do jednego mojego wystąpienia. Pan Profesor zainspirował mnie kilka lat temu na 

konferencji w Lublinie funkcjonalnym regionem miejskim, który bardzo polubiłam i który w litera-

turze, jak się okazało, badacze definiują jak im się podoba... Ale ja stoję na stanowisku Pan Profe-

sora, w tym temacie i niejako w opozycji, do innych […]. Zresztą pozwoliłam to sobie nawet napi-

sać w książce habilitacyjnej.  

 Dr hab. E. Z-Ż.; 9.V.2019; mail 

 

 Czasami krótki kontakt z kimś zmienia nasze zapatrywania na ważne sprawy, a finalnie - 

może kierunkować życie. Tak było ze słowami, które Pan Profesor wypowiedział na poprzedniej 

Konferencji Jubileuszowej, w której miałam przyjemność uczestniczyć […]. Pan wielokrotnie mó-

wił mi, że ocena, którą od Pana otrzymuję (na różnych przedmiotach) jest za potencjał […]. Ser-

decznie gratuluję Panu tak doniosłego i onieśmielającego wręcz jubileuszu.  

 Dr M. S.; 2.VI.2019; mail 

  

 Jesteś dla mnie mistrzem „myśli nieuczesanych” i trochę szkoda, że geografia tak mało z 

nich korzysta.  

 Prof. dr hab. T. S.; IV.2019; list 

 

 Wielce Szanowny Panie Profesorze! Pozdrawiam […] i proszę o przyjcie najserdeczniej-

szych gratulacji z okazji tego ważnego jutrzejszego wydarzenia w życiu polskiej socjologii miasta. 

[…] tą drogą prywatno-przyjazną życzę Wszystkiego Najlepszego na tej Nowej Drodze Uczonego 

który będzie dla mnie niedoścignionym wzorem. Pozostaję mam nadzieję w kontakcie FB i do zo-

baczenia i usłyszenia. A może uda mi się niespodzianka i lekarz da mi zgodę na wyskok do Rze-

szowa. Bardzo bym tego chciał. Wszystkiego najlepszego Panie Profesorze 

 Prof. nadzw. dr hab. K. C.; 26.09.2019; komunikator  

 

 Fakt, że jest Pan Profesor częścią społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu jest po-

wodem do dumy. Jestem przekonany, że mimo bogatego doświadczenia, a może właśnie dzięki 

niemu jest wiele jeszcze spraw, przy których dewiza Pana Profesora - Wymagam wiele – od przyja-

ciół więcej niż od innych, najwięcej zaś od siebie samego – znajdzie zastosowanie. 

 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek; 27.VI.2019; list  

 gratulacyjny 

 

 Dla kolejnych pokoleń polskich geografów ludności i osadnictwa jest Pan Profesor wzorem 

badacza i entuzjasty nauki, prawdy naukowej, niezłomności, a także odwagi w poszukiwaniu tema-

tów ważnych, oryginalnych i co ważne inspirujących. Dorobek naukowy Pana Profesora zajmuje 

nie tylko trwałe i zasłużone miejsce w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej, ale osiągnięcia 



wykraczają poza samą geografię, przyczyniając się do przełamywania granic miedzy naukami. 

Sprawia to, że jest Pan Profesor znakomitym Ambasadorem naszej dyscypliny wśród innych nauk. 

Dziękujemy za to wszystko […]. 

 Dr hab. Robert Krzysztofik, dr hab. prof. nzw. Przemysław Śleszyński; 27.VI.2019; list  

 gratulacyjny 

 

 Spotkanie było znakomite, zgodnie z kolegami stwierdziliśmy, że tak barwnej ale i ciekawej 

konferencji już dawno nie było!  

 Prof. nadzw. dr hab. M. K.; 29.06.2019; mail 

 

 Jestem niezwykle zaszczycony, że mogłem Panu Profesorowi okazać w ten symboliczny 

sposób szacunek jakim jest Pan Profesor darzony w naszej społeczności. […] Pozwalam sobie w 

tym mailu wyrazić, to czego nie udało mi się w trakcie Konferencji. Otóż uważam, że książka Pana 

Profesora o regionach stykowych jest jedną z 10 najbardziej interesujących książek geograficznych 

jakie było mi dane czytać, włączając w ten zbiór także publikacje zagraniczne. Z kolei opracowanie 

o małżeństwach po trzech stronach Trójkąta Trzech Cesarzy jest na liście moich „top” publikacji łą-

czących głębię naukową z wyjątkową oryginalnością. Cytując oczywiście autorstwo Pana Profeso-

ra, niemal co roku przytaczam przy całkiem różnych okazjach (zajęcia ze studentami, odwiedzający 

nas goście z zagranicy i Polski) wyniki badań Pana Profesora o społeczno-demograficznym wymia-

rze TTC, także jako ciekawostkę. [...] Proszę też wiedzieć, że jest Pan Profesor zawsze miłym i 

oczekiwanym Gościem w ośrodku sosnowieckim.  

 Prof. nadzw. dr hab. R. K.; 29.06.2019; mail 

 
 dziękuję również Panu Profesorowi i Współpracownikom Pana Profesora za ciepłe przyjęcie 

i miłe chwile spędzone w trakcie Konferencji. […] gdyby losy potoczyły się inaczej […] niemal na 

pewno pisałbym swoją rozprawę doktorską pod Pana kierunkiem.  

 Prof. nadzw. dr hab. R. K.; 30.06.2019; mail 

  

 Bardzo sobie cenię Pana znajomość i życzliwość. Mam nadzieję, że będzie okazja do dal-

szych spotkań i przedsięwzięć. Jeśli nasz Instytut byłby pomocny, będzie to dla nas zaszczyt. 

 Prof. nadzw. dr hab. W. G.; 30.06.2019; mail 

 

 Za zaproszenie do Rady Programowej serdecznie dziękuję, czuję się zaszczycona i zaszczyt 

ten przyjmuję.  

 Prof. zw. dr hab. E. R.; 30.06.2019; mail 

 

 Z przyjemnością skorzystaliśmy z zaproszenia do udziału w konferencji, która – w naszym 

odczuciu – znakomicie uświetniła pański jubileusz. To był strzał w dziesiątkę, bo atmosfera oraz 

jakość wystąpień i dyskusji były tradycyjnie świetne, a dodatkowo miło jest poczuć wspólnotę po-

znawania świata, w jej – dostrzegalnej na konferencji – różnorodności. Kameralność spotkania, 

rozmowy kuluarowe, a przy tym pański nietuzinkowy sposób jego prowadzenia, sprawiły że już 

wypatrujemy […] kolejnych konferencji „przestrzennych”. 

 Dr A. T., dr S. K.; 2.VII.2019; mail 

 

 Wielce Szanowny Panie Profesorze, Mistrzu Słowa. Z okazji Pańskiego Złotego Jubileuszu 

serdecznie gratuluję imponującego dorobku naukowego, zawsze celnych konkluzji i odważnych, 

unikatowych refleksji. Życzę Panu kolejnych sukcesów w charyzmatycznej naukowo-dydaktycznej 

misji łączenia przyjemnego z pożytecznym 

 Dr E. O-B.; 8.VII.2019; mail 

  

 Szanowany Panie Profesorze proszę przyjąć […] moje płynące z serca najlepsze życzenia 

[…], dziękując za czas, gdy ja byłam Pana Profesora studentką. […] i bardzo dziękuję za książkę, 



[…] wzruszyłam się dzisiaj dostajac tak niespodziewany prezent. dziękuję. Z wyrazami szacunku i 

wdzięczności za dobro, które dostałam od Pana Profesora  

 Mgr A. K.; 11.X.2019; mail  

 

 To co dla mnie było błogosławieństwem to profesjonalizm Pana Profesora i też innych Pro-

fesorów którzy szanowali mnie taką jaka jestem i co najważniejsze chcieli bym się rozwijała. […] 

Odwołując się do doświadczenia z Panem Profesorem, komunikacja była jasna, uważność i otwar-

tość oraz przepływ pełny, szacunek dla każdego z nas też, pragnienie byśmy szli do przodu, rozwi-

jali się, to właśnie interakcja, której oczekuje uczeń od Nauczyciela.  
  Mgr A. K.; 11.X.2019; mail 

 

 Są chwile i Ludzie, którzy na zawsze zostają w sercu jak promień nadziei i świadomość, że 

życie to Ludzie którzy potrafią czuć, kochać, żyć, ufać. […] Rzeszów dał i daje mi coś najcenniej-

szego na świecie, tym jest niezwykła życzliwość i dobro, którymi mnie także Pan Profesor obda-

rzył, dziękuję za tą życzliwość, za „ludzkość”, za serce […] 

 Mgr A. K.; 22.XII.2019; mail 

 

 Panie Profesorze […] Pana prawdziwość, życzliwość i bezkompromisowość, ale też dobro, 

życzliwość, otwartość, ciekawość i pasja życia i zwykła ludzka wrażliwość, to jest taki mentalny 

most, przez który czuję Pana Profesora energię w swoim życiu. […] to co napisał Pan Profesor jest 

tym, co dało mi siłę by żyć i walczyć […], to miłość w ludziach, która przychodzi, jak Pana słowa, 

w najlepszym i najbardziej potrzebnym momencie. Panie Profesorze wiem, że dobro, które ma Pan 

sercu, będzie siłą która każdego dnia będzie wzmacniała i ciało, i ducha […]. Może właśnie po to 

pojawiłam się na UR na socjologii, żeby spotkać Pana Profesora nauczyć się, że dobro istnieje, że 

istnieje też uważność na człowieka „niższego stanu”, że istnieje szacunek dla kobiety „niewykształ-

conej”, to co Pan mi dał, Panie Profesorze jest darem serca, dla obcej nieznanej, „nieważnej” spo-

łecznie na dodatek kobiety. Złamał Pan Profesor wszystkie stereotypowe zachowania „uczelniane” 

dając mi nadzieję, na to, że istnieje normalności, może właśnie takie dary które los ofiarowuje mi 

[…], miały do mnie przyjść i miałam się ich nauczyć. Bo nie tytuł czyni nas ludzkimi, choć po-

twierdza społeczny wzrost, ale serce, które bezinteresownie ofiarujemy tej innej ludzkiej istocie. 

I za ten dar serca, który może dla Pana jest niczym, a dla mnie wszystkim, dziękuję.  

 Mgr A. K.; 22.XII.2019; mail  
 

[…] sięgnęłam po […] zbiór liryków […] autorstwa Zbigniewa Ryk[…]la. „Kobiety i ko-

bietki. Intymnik” to pozycja, która przywraca mi wiarę w literaturę erotyczną […]. Okazuje się, że 

współcześnie można pięknie pisać o kobietach, o ich seksualności, wnętrzu, mentalności oraz […] 

kulturze płci. Choć teksty Ryk[…]la są momentami bardzo osobiste i mocno erotyczne, to odnajdu-

ję w nich jakąś unikatową głębię, która przetykana jest na przemian miłością oraz smutkiem. […] 

Mam wrażenie, że autor jest […] bardzo dobrym analizatorem kobiecych dusz, zna naturę płci żeń-

skiej od podszewki, rozumie wiele ciężkich historii kobiecych, stara się być bacznym obserwatorem 

otaczającego go kobiecego świata. 

[…] Rykiel niezwykle pięknie pisze o miłości kobiety starszej […].  

 Przywołane liryki są […] dobre, zarówno w kontekście językowym, jak i tematycznym. […] 

Jestem pełna podziwu dla talentu i niezwykłej zdolności obserwacji pisarza. Mam ogromną nadzie-

ję, że jeszcze trafię w swoim życiu na inne teksty poetyckie jego autorstwa. 

 Sylfana; 2019; recenzja 

 

 Bardzo dziękuję za wszystkie uwagi. Jest Pan dla mnie ciągle ważnym Nauczycielem (duże 

„n” napisałem z rozmysłem). 

 Dr M. M., wicedyrektor instytutu; 16.VII.2020; mail  

 

javascript:void(0);


 Dziękuję, Panie Profesorze. To przyjemność i zaszczyt przygotowywać tekst pod Pana kie-

runkiem. 

 Dr M. M.; 17.VII.2020; mail  

 

 Panie Profesorze! Ponownie składam serdeczne podziękowania za profesjonalizm, cierpli-

wość, rzetelność i terminowość w pracy nad moim tekstem, które są dla mnie wzorem do naślado-

wania w mojej pracy ze studentami (i nie tylko). Wielu zajęć ze studiów doktoranckich nie pamię-

tam, jednak Pana zajęcia zapisały w mojej pamięci trwały i pozytywny ślad.  

 Darzę Pana ogromnym szacunkiem i wdzięcznością, których słowami nie jestem w stanie 

wyrazić […]. Napiszę tylko, że kiedy słyszę „Rykiel”, to w jakimkolwiek kontekście pojawia się 

Pana nazwisko, wywołuje ono u mnie zawsze […] miłe wspomnienia. 

 Dr M. M.; 2.VIII.2020; mail  

 

 Jest nam niezmiernie miło poinformować Pana Profesora, że Komisja Geografii Osadnictwa 

i Ludności PTG, doceniając twórczy wkład w badania geograficzne, jednogłośnie przyznała panu 

Profesorowi w 2020 roku Honorowy Dyplom „w uznaniu zasług na rzecz rozwoju polskiej geogra-

fii osadnictwa i ludności”. To dla nas wielka radość i zaszczyt, że w ten sposób możemy uhonoro-

wać dorobek i podziękować za zasługi Pana Profesora dla polskiej geografii. 

 20.IX.2020; dyplom 

 

 Szanowny Panie Profesorze, przeczytałam Pana teksty, są błyskotliwe i interesujące. 

 Prof. nadz. dr hab. J. M.; 16.XII.2020; mail 

 

 Zawsze był Pan moim nieformalnym mentorem na studiach doktoranckich, i dlatego zaw-

sze pisałem i mówiłem Panu więcej niż innym. […] chętnie podejmę 2-gą próbę opublikowania ar-

tykułu, i nie dla punktów, bo obecnie przecież pracuję na uczelniach i w instytutach, dla których 

„punktoza” nie ma znaczenia, ale dla własnej satysfakcji. […] Bardzo serdecznie dziękuję, że Pan 

profesor dalej o mnie pamięta, bo jest Pan jedynym moim profesorem z […], które jest zaintereso-

wany tym, co się ze mną dzieje. To bardzo miłe, ale i smutne, że tylko Pan. Mam nadzieję, że trwa 

Pan na straży dobrego pisarstwa naukowego, i cieszy się dobrym zdrowiem. 

 Dr I. W.; 6.III.2021; mail  

 

 Będzie mi bardzo miło podzielić się z Panem ostatnim efektem mojej pracy, bo zawsze czu-

łam się przez Pana wspierana i dopingowana. 

 Prof. nadzw. dr hab. K. K.; 17.XI.2022; mail 

 

 Drogiemu Profesorowi Zbigniewowi Ryklowi, z podziękowaniami i głęboką wdzięcznością 

za stale okazywane wsparcie, doping i serdeczny mentoring :) 

 Prof. nadzw. dr hab. K. K.; 29.XI.2022; dedykacja odręczna w książce 

 

 Thank you for your many years of service as the Editor-in-Chief of the Social Space (I did 

always read your Editorials). I hope and wish that the publication of this important outlet will con-

tinue. 

 Prof. dr hab. Z. N.; 29.XII.2022; mail 

 

 I think you did an excellent job and there have been many very good articles published in 

the journal. It is a pity to see the end of a very good project. 

 Prof. dr S. M.; 29.XII.2022; mail 

 

 It’s been good working with you. 

 Dr S. M.; 30.XII.2022; mail 

 



  Dziękuję za ogrom pracy, które włożyłeś w to pismo 

 Prof. nadzw. dr hab. T. N.; 30.XII.2022; mail 

 

 Thanks for all that you have been doing for Social Space Journal. 

 Dr E. O. D.; 17.I.2023; mail 

 

 Jestem właśnie po lekturze Pana tekstu Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Przyznam, że 

czytałem tekst ze wzruszeniem i smutkiem.  

 Smutno mi, bo po ludzku trudno się godzić z tym, że „ze sceny” schodzi 

Mistrz. Jednocześnie jestem dumny i zaszczycony tym, że był Pan moim Nauczycielem. Uwielbia-

łem Pana komentarze, a kiedy otrzymywałem teksty do poprawy, to zawsze - mimo pojawiającej się 

irytacji - trudziłem się, żeby sprostać uwagom, bo wiedziałem, że to dla dobra tekstu i ku mojemu 

rozwojowi. Zawsze Panu ufalem, zresztą nic się w tej kwestii nie zmieniło.  

      Napisałem trzy teksty, które zostały opublikowane w PS . Żadnego się nie wstydzę, czego 

nie mogę powiedzieć o wielu innych moich tekstach. 

 Będzie mi brakowało Pana jako Redaktora. Poza tym mam nadzieję, że jeszcze nie raz bę-

dzie nam dane się spotkać.        

 W każdym razie dziękuję       

 Dr M. M.; 17.III.2023; mail 

 


