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  20 listopada 2009r. w sali konferencyjnej Centrum Wikliniarstwa  

w Rudniku nad Sanem odbyła się sesja naukowa poświecona pamięci profesora 

i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Mieczysława Karasia  

pt: „Z Przędzela po rektorskie berło …”. 

Sesja odbyła się pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem,  

patronat medialny sprawowała - Telewizja Kablowa „Diana”. 

 W sesji udział wzięli profesorowie – prelegenci Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie prof. dr hab. Joanna Okoniowa,  

prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Zofia Cygal – Krupa, 

prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa, prof. dr hab. Jerzy Reichan,  

prof. dr hab. Bogusław Dunaj.  

Rodzina prof. Karasia - Hanna Karaś( małżonka), Marta Karaś - Barańska (córka ), 

Wojciech  Karaś ( syn ), Maria Barańska ( wnuczka ), Krystyna Wójtowicz ( siostra), 

Iwona Pucz –Wójtowicz ( siostrzenica ), Jacek Wójtowicz ( siostrzeniec ). W gronie 

zaproszonych gości znaleźli się również: profesorowie wyższych uczelni,  

przedstawiciele  samorządów, dyrektorzy i nauczyciele szkół do których uczęszczał 

prof. Karaś, przedstawiciele świata kultury oraz prezesi lokalnych stowarzyszeń.  

 Sesję otworzył Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem  

mgr inż. Waldemar Grochowski, następnie gości powitała Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem mgr Krystyna Wójcik.  

Sesji przewodniczył regionalista mgr Mariusz Kowalik, który przedstawił biogram 

rektora. Prelegenci w wystąpieniach tematycznych przypomnieli sylwetkę 

i działalność naukową prof. Mieczysława Karasia. 

 prof. dr hab. Jerzy Reichan  

 „Prof. M. Karaś jako wybitny badacz polskich gwar ludowych.  

 Prace nad Małym Atlasem Gwar Polskich” 

 prof. dr hab. Joanna Okoniowa      

 „Prof. M. Karaś – mój nauczyciel i przełożony” 

 prof. UJ . dr hab. Zofia Cygal – Krupa  

 „Prof. M. Karaś – uczony i nauczyciel” 

 prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa  

 „Prof. M. Karaś w moich wspomnieniach” 

 prof. dr hab. Bogusław Dunaj             

 „Prof. M. Karaś – inspirator badań naukowych” 

 Wystąpienia gości  

 mgr  Hanna Karaś, Małżonka prof. Mieczysława Karasia 

 Refleksje osobiste.   
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Po zakończeniu sesji naukowej zgromadzeni goście przeszli do sali historycznej, 

gdzie otwarto  wystawę pt : „Mieczysław Karaś – uczony, działacz, przyjaciel”. 

Sesja naukowa i wystawa poświecona pamięci prof. Karasia zakończyła się pokazem 

wiklinowej mody. 

W kolejnym dniu na zaproszenie dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Przędzelu rodzina profesora i goście z Krakowa zwiedzili szkołę oraz zapoznali się 

z jej historią (szkoła została zbudowana na działce przekazanej przez rodziców 

rektora). Odwiedzili również rodzinny dom w Przędzelu. 

Kolejnym miejscem odwiedzin był Ulanów gdzie min.: zrobiono pamiątkowe zdjęcia 

przed budynkiem Szkoły Podstawowej do której uczęszczał rektor (obecnie jest to 

budynek Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie) oraz złożyli wizytę w domu  

mgr Krystyny Wójcik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury  

w Rudniku nad Sanem.  

 Kolejnym i ostatnim punktem było zwiedzanie Centrum Wikliniarstwa  

w Rudniku nad Sanem. Dwudniowy pobyt zakończył się uroczystym obiadem.  


