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Jubileusze, promocje, gratulacje

90. rocznicę urodzin obchodził prof, dr hab. Jan Szczepański, jeden z wybitnych
polskich socjologów. Przyłączamy się do życzeń kierowanych do Szanownego Jubilata przez 
środowisko naukowe.

Jubileusz 80-lecia urodzin obchodził prof, dr hab. Maciej Demel (AWF Warszawa), 
Znakomity jubilat jest jak wiadomo jednym z teoretyków wychowania fizycznego i twórcą 
nowoczesnej pedagogiki zdrowia.

Z okazji jubileuszu 70-lecia miesięcznika nauczycieli, trenerów i szkolnej służby zdrowia 
„Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” Redakcja IRK-MC składa na ręce Redaktora 
Naczelnego WFiZ prof. Tadeusza Maszczaka serdeczne gratulacje.

Podobnie, serdeczne gratulacje z okazji 40-lecia miesięcznika „Sport Wyczynowy” 
Redakcja ERK-MC składa na ręce Redaktora Naczelnego SW prof. Andrzeja Paca- 
Pomarnackiego.

Prof. dr hab. Wojciech Pasterniak, znakomity humanista, pedagog i filozof, obchodził 50- 
lecie pracy zawodowej. Z tej okazji została wydana ciekawa pozycja książkowa: T. Frąckowiak 
[red.], Przemiana, myśl i poznanie. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Wojciechowi 
Pastemiakowi, Wydawnictwo naukowe PTP Oddział w Poznaniu, Poznań 2003. Serdeczne 
gratulacje od Redakcji IRK-MC!

Minęło 35 lat pracy w WSP i UR prof. Kazi
m ierza Obodyńskiego, twórcy Instytutu Wychowa
nia Fizycznego i Zdrowotnego i jego dyrektora.
Zawodnik jüdö, mistrz Polski w rugby (1962 
i 1963 r.), trener, doktor habilitowany nauk o kulturze 
fizycznej, działacz sportowy (był m.in. prezesem 
CWKS ,JResovia”), 2 dan h.c. jüjutsu -  to tylko 
niektóre etapy w działalności tego człowieka o nie
spożytej energii. Życzymy dalszych owocnych dzia
łań na rzecz nauki i kultury fizycznej.

Na zdjęciu -  Prof. K. Obodyński 
herbu Prawdzie w  kontuszu i z szablą. 
Fot. M. Kuśnierz
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Kopia dyplomu przyznania Rzeszowskiego 
Lauru Olimpijskiego, podpisanego przez 
reprezentantów Kapituły R zeszowskiego 
Komitetu Olimpijskiego (R zeszów  2003)



Nie tylko w Polsce świętowano 25-lecie pontyfikatu papieża Jana  Pawia II. Był on także 
najpoważniejszym kandydatem do tegorocznej pokojowej nagrody A. Nobla. Szwedzka 
Akademia Nauk kieruje się jednak specyficzną poprawnością polityczną i relatywistyczną 
(postmodernistyczną), europejską (?) etyką. Ponadto nasz rodak nie potrzebuje takiego 
akurat wyrazu uznania, będąc jednym z nielicznych moralnych autorytetów współczesnego 
świata.

Z kolei amerykański multimilioner John W. Kluge ufundował odpowiednik nagrody 
Nobla w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Przyznano ją w 2003 roku prof. 
Leszkowi Kołakowskiemu, polskiemu wybitnemu filozofowi.

Gratulujemy naszym współpracownikom, których wysoki poziom naukowy został 
w bieżącym roku wymiernie doceniony:
- Stanisławowi Marczukowi -  uzyskania tytułu naukowego profesora nauk humanis

tycznych w dziedzinie socjologii;
- Jerzem u Rosiewiczowi -  profesora nauk o kulturze fizycznej ;
- Stanisławowi Sterkowiczowi -  profesora nauk o kulturze fizycznej;
- Maciejowi Łuczakowi -  stopnia doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej;
- Małgorzacie Okupnik i Krzysztofowi Polokowi (autorom artykułów publikowanych

w IRK-MC) -  uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych;
- Maciejowi Huzarskiem u -  doktora nauk o kulturze fizycznej.

Na zdjęciu: Marta N iewczas z  K. Obo- 
dyńskim i W. J. Cynarskim po finałach 
PŚ w  Warszawie, październik 2003 
Fot. J. R osiewicz

Wreszcie (od kwietnia 2003) formalnie zaistniała 
Pracownia Sztuk i Sportów Walki przy Zakładzie 
Sportu i Obozownictwa IWFiZ UR w Rzeszowie. 
Tworzy ją  trzyosobowy zespół:

1) mgr Marta Niewczas, trenerka karate (2 dan)
ITK.F, wielokrotna MS, Europy i Polski w tej 
odmianie karate. Jest absolwentką Wydziału Prawa 
UMCS.

T. Ferenc gratuluje Marcie zdobycia PŚ, hala Torwar, 
11.10.2003. Fot. K. Obodyński



2) mgr Piotr Majcher, trener jüdö (3 dan), 
absolwent AWF w Warszawie.

3) dr Wojciech J. Cynarski, trener i sędzia
międzynarodowy jüjutsu (5 dan) i karate (4 dan).

Z Pracownią współpracują blisko także G. 
Szajna (trener szermierki), płk. R. Śpiewak 
(instruktor sportów obronnych), R. Kolano (trener 
karate, 4 dan), P. Ziemiński (trener kick-boxingu) 
i oczywiście prof. Kazimierz Obodyński (2 dan 
jüjutsu).

Piotr Majcher

Obodyński odbiera dyplom SIP na stopień 
2 dan h.c. -  podczas turnieju w  Strzyżowie 
o X Puchar Idokan Polska, październik 2002.
Fot. R. Grela


