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Drodzy Słuchacze 
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

	 Uczenie	 się	 towarzyszy	 nam	 przez	 całe	 życie.	 Także	 okres	 później	 dorosłości	 nie	 powinien	 być	 wolny	 
od	 zdobywania	 nowej	wiedzy	 i	 nowych	 kompetencji.	 Na	 zdrowie	 seniorów	 ogromny	wpływ	ma	 ich	 aktywność.	
Zdrowie	 i	aktywność	to	warunki	pomyślnego	starzenia	się.	Młodszym	seniorom	edukacja	może	pomóc	utrzymać	
się	na	rynku	pracy,	osobom	w	trzecim	wieku	-	radośnie	i	twórczo	spędzić	czas	na	emeryturze	oraz	zainwestować	 
w	sprawność	i	samodzielność	w	czwartym	wieku.

	 Dla	jakości	życia	na	emeryturze	niezwykle	ważne	są	wcześniejsze	okresy	życia,	zainteresowania,	różnorodne	
aktywności.	Liczne	badania	wskazują		także	na	ścisłą	zależność	pomiędzy	wykształceniem	a	stanem	zdrowia;	wynika	
to	z	większej	świadomości	i	skutkuje	większą	dbałością	o	swoje	życie.

	 Wydłużanie	 ludzkiego	 życia	 okazało	 się	 wielkim	 sukcesem	 medycyny,	 ale	 stało	 się	 tez	 problemem	
społecznym.	Większość	 ludzi	nie	 jest	przygotowana	do	okresu	starości.	Odchodząc	na	emeryturę	często	traci	się	
sens	i	cel	życia,	przyjaciół,		znajomych,	a	przy	tym	siły	fizyczne.	Monotonia	życia,	izolacja	społeczna,	obawa	o	sprawy	
materialne	szybko	odbijają	się	na	zdrowiu	psychicznym	i	fizycznym	osób	starszych.	Doświadczenia	życiowe	starszego	
pokolenia	okazują	się	bowiem	już	niewystarczające	do	pełnego	uczestnictwa	we	współczesnym	świecie.	Zmienia	się	
język,	okoliczności	w	których	funkcjonujemy	w	różnych	rolach,	ewaluują	zasady	rządzące	światem,	w	niesamowitym	
tempie		rozwijają	się	nowoczesne	technologie.

Mimo	 tempa	 tych	 zmian	 możemy	 spróbować	 nadążyć	 za	 postępem,	 za	 światem	 naszych	 dzieci	 i	 wnuków.	
Najskuteczniejszym	 narzędziem	 w	 tej	 pogoni	 jest	 edukacja.	 Dla	 wszystkich	 seniorów	 jest	 to	 szansa,	 aby	 być	 
ze	światem	na	bieżąco,	spróbować	go	zrozumieć,	korzystać	z	dobrodziejstw	cywilizacji	i	żyć	pełnią	życia.	W	dużym	
stopniu	zależy	to	od	nas.

	 Stąd		ogromna	popularność	Uniwersytetów	Trzeciego	Wieku,		w	których	realizowane	programy	edukacyjno	
-	aktywizujące	dają	osobom	starszym		szanse	bycia	ze	światem	na	bieżąco,	zrozumienia	go	i	korzystania	z	osiągnięć	
cywilizacyjnych.

O	szerokim	spectrum	działań	Sądeckiego	UTW	na	rzecz	seniorów	i	we	współpracy	z	seniorami		możecie	Państwo	
przeczytać	w	tym	numerze	Biuletynu.	

Życząc	 przyjemnej	 lektury	 pragnę	 wszystkim	 Słuchaczom	 i	 Sympatykom	 Sądeckiego	
UTW	złożyć	najserdeczniejsze	życzenia	zdrowych	i	radosnych	Świąt	Bożego	Narodzenia	
oraz	wszelkiej	pomyślności	w	Nowym	Roku.
 
                                                                                                              Wiesława Borczyk
                                                                                                              Prezes Zarządu 
                                                                                                             Sądeckiego UTW
 



4

Biuletyn Sądeckiego UTW - Nr 58, grudzień 2018

SPIS TREŚCI
2018 - ROK HISTORII

Maria Halina Starzyk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

DLA CIEBIE POLSKO

Irena Cepielik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

KOBIETY STULECIA

Barbara Gieroń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

KASZTANKA MARSZAŁKA

Elżbieta Cholewa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

ARTYSTYCZNA LEKCJA HISTORII DLA WSZYSTKICH

Maria Baran  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

STANISŁAW WYSPIAŃSKI - PIĘKNO I WOLNOŚĆ

Barbara Gieroń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

KOMUNIKACJA

Agnieszka Nowakiewicz   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

HISTORIA NIE CAŁKIEM ZMYŚLONA

Irena Cepielik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

NOWOSCI WYDAWNICZE

Wanda Wcześny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Z PERSPEKTYWY UCZESTNIKA

Aleksander Żarnowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA W NOWYM SĄCZU

Małgorzata Piluch   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

ZAKUPY ŚWIĄTECZNE

Krzysztof Niewiara  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

PRZECZYTAJ ETYKIETKI

Małgorzata Piluch   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

MASZ TYLE LAT, NA ILE SIĘ CZUJESZ

Sylwia Kopczyk, Agnieszka Dyniakowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

ŚWIERKOWA OPOWIEŚCĆ

Barbara Gieroń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

NOC MUZEÓW W NOWYM SĄCZU

Irena Cepielik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

WYCIECZKI TURYSTYCZNE - PTT O/BESKID NOWY SĄCZ

Wiesław Wcześny   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

Wydawca:
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu, ISSN 1899-721X
Zespół redakcyjny:
Wiesława Borczyk, Jadwiga Banach, Maria Harcuła, Antoni Łopuch, Elżbieta Pachoń, 
Maria Baran, Barbara Gieroń, Maria Halina Starzyk, Irena Cepielik, Rozalia Kulasik
Współpraca: Zofia Mółka, Katarzyna Zygmunt, Małgorzata Borczyk, Krystyna Słaby 
T.Barbara Kopczyńska, Krystyna Stendera, Krzysztof Niewiara, Elżbieta Cholewa, 
Halina Kacprzycka, Małgorzata Piluch, Józef Bartkowski, Władysław Szwenik, 
Elżbieta Cabak

Adres Redakcji:
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18
tel./fax (+48 18) 443 57 08;   
e-mail: sekretariat@sutw.pl;   www.sutw.pl 

Redakcja techniczna, skład i druk:
Drukarnia NOWODRUK s.c., tel. (+48 18) 443 56 69

Zdjęcia wykorzystane w biuletynie: Jadwiga Banach (s.20); Józef Bartkowski (s. 5,7,19, okładka, rozkładówka); Elżbieta Cabak (okładka, 
rozkładówka); Irena Cepielik(s.6,8,28); Elżbieta Cholewa (s.11); dablju (s.31, okładka);  Barbara Gieroń (s.13,27, okładka);  Włodzimierz 
Jaremczak (s.32,34, okładka);Władysław Szwenik (s.7,11, okładka, rozkładówka); Wanda Wcześny (s.29,30, okładka), Arch.WBP (s.17),UM NS 
(s.12), SBP(s.18)



5

Biuletyn Sądeckiego UTW - Nr 58, grudzień 2018 Biuletyn Sądeckiego UTW - Nr 58, grudzień 2018

2018 - ROK HISTORII

MARIA HALINA STARZYK    

NIEPODLEGLI OD WIEKU

Inauguracja roku akademickiego

Fot. Józef Bartkowski

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął 
piętnasty rok akademicki. Uroczystość odbyła  
się 11 października w MCK SOKÓŁ. 

Rozpoczęła się od odśpiewania hymnu „Gaude Mater 
Polonia” w wykonaniu chóru „Scherzo” pod dyrekcją 
dr. Andrzeja Citaka. Podniosłą chwilą było ślubowanie 
nowych słuchaczy, po której nastąpiły wystąpienia 
gości – przedstawicieli władz samorządowych i uczelni 
sądeckich. Prezes SUTW Wiesława Borczyk omówi-
ła niektóre problemy, jakie stają przed starzejącym  
się społeczeństwem i wynikającą z nich rolę Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku. Przedstawiła program działań, 
które zostaną podjęte w rozpoczętym roku akademickim  
na naszym Uniwersytecie, którego działalność poszerzyła 
się o nowy kierunek – historię. Życzyła słuchaczom 
satysfakcji z podjętych studiów i spełnienia oczekiwań, 
jakie z tym wiążą. 

Rok 2018 to setna rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Już w ubiegłym roku akademickim 
SUTW przygotowywał się do tego święta. W te działania 

wpisała się w dniu inauguracji dyskusja, której nadano 
tytuł: „Wolność i niepodległość – co dziś oznaczają?”. 
Brali w nim udział historycy: prowadzący dyskusję 
Artur Franczak - dyrektor Wojewódzkiej. Biblioteki 
Pedagogicznej oraz prof. Julian Dybiec - Uniwersytet 
Jagielloński, Michał Zacłona – nauczyciel I LO im. Jana 
Długosza w Nowym Sączu, dr Łukasz Połomski – Sądecki 
Sztetl. Na tle wydarzeń, które przetoczyły się przez nasze 
miasto i okolice począwszy od bitwy pod Limanową  
i Marcinkowicami, bitwę gorlicką aż do października 
i listopada 1918 roku, omówiono istotne wydarzenia 
prowadzące do odzyskania niepodległości. Przedstawio-
no ich przebieg w Nowym Sączu i zwrócono uwagę na ro-
lę kobiet, cichych bohaterek ciężkich wojennych czasów. 
Po wysłuchaniu historyków odpowiedzi na postawione 
w tytule dyskusji pytanie szukać będzie każdy z osobna. 
Jak wiedza na temat Wielkiej Wojny, postaw i działania 
ludzi, którzy doprowadzili do odzyskanie przez Polskę 
niepodległości, wpływa na nasze postawy i wybory?  
Na pojmowanie takich pojęć jak wolność, niepodległość, 
patriotyzm? W tym szczególnym roku warto się nad tym 
zastanowić... 
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IRENA CEPIELIK

   

Jak czczono w Nowym Sączu rocznicę odzyskania niepodległości? 

NIEPODLEGLI OD WIEKU

Niewątpliwie najbardziej spektakularne obchody zorga-
nizował Urząd Miasta. Pierwszą ceremonią było prze-
niesienie w dniu 12 października 2018 roku szczątków 
gen. bryg. Bronisława Pierackiego, ministra spraw we-
wnętrznych i posła na Sejm, z Cmentarza Komunalnego 
przy ul. Rejtana na Stary Cmentarz - poprzednie miejsce 
jego pochówku. Czwarty pogrzeb wybitnego sądecza-
nina rozpoczęła uroczysta msza święta w Bazylice św. 
Małgorzaty. Po niej trumna spoczęła na wojskowej lawe-
cie, którą ciągnął samochód. Za trumną szli potomkowie 
rodzeństwa generała oraz władze miasta .W kondukcie  
za żołnierzami 6. Brygady Powietrzno-Desantowej  
z Krakowa, funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału 
Straży Granicznej i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży 
Granicznej szły poczty sztandarowe z sądeckich szkół 
i instytucji. Obrzęd odbywał się w bardzo podniosłym 
nastroju. 

Z wielką pompą zorganizowano w dniu 28 paź-
dziernika odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego,  
na które przybyły tłumy Sądeczan. Monument przedsta-
wiający marszałka siedzącego na ukochanej Kasztance 
zaprojektował Stanisław Szwechowicz, absolwent Aka-
demii Sztuk Pięknych w Gdańsku, odlano go w Arty-
stycznej Pracowni Odlewniczej Piotra Piszczkiewicza  
z Podłęża pod Krakowem. O jego postawieniu mówiono 
w Nowym Sączu wkrótce po śmierci marszałka w 1935 
roku. Nowosądecka Wspólnota wróciła do tego pomy-
słu 10 lat temu, powołując Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika. W prowadzonej zbiórce mają swoje cegiełki 
wszyscy mieszkańcy. Szczególny moment uroczystości 
stanowiło ślubowanie młodzieżowych oddziałów Związ-
ku Strzeleckiego „Strzelec”. Tłumnie zgromadzeni wi-
dzowie zobaczyli, że rosną szeregi nowych „legionistów.”  
Ich marsz w paradnym przemarszu jednostek wojsko-
wych był udany.

Niezwykle cennym wkładem do obchodów rocznicy 
był przygotowany przez nasz amatorski Teatr Robotni-
czy spektakl „Gałązka rozmarynu”. Sztukę autorstwa 
Zygmunta Nowakowskiego – aktora, reżysera, dyrekto-
ra Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, w młodości 
związanego z Legionami - wyreżyserował Janusz Mi-
chalik. Wystawiono ją na scenie Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Opowiada o formowaniu i pierwszych wojen-
nych doświadczeniach Legionów Polskich. Oglądamy, 
jak do pierwszej kadrowej, tworzonej na krakowskich 
Oleandrach, przybywają z różnych zaborów ochotnicy. 
Jest hrabia, fryzjer, chłop, są górale z Podhala - różne 
osobowości i różne charaktery, a nawet języki. Dzieli ich 
status społeczny, pochodzenie, wykształcenie, poglądy, 
połączyła chęć odzyskania ojczyzny. W miarę jak płynie 
czas i rośnie liczba wspólnych bitew, wspólny los wiąże  
ich mocnymi więziami. Każdy ranny i zabity jest opła-
kiwany jak najbliższy członek rodziny. Wzruszająca jest 
scena wigilijnej nocy, gdy kolędę Bóg się rodzi śpiewaną  
przez legionistów podejmują w swoich w okopach żoł-
nierze walczących z nimi armii. Tak autor przypomniał 
tragedię Polaków, którzy w wojskach zaborców walczy-
li przeciwko sobie. „Gałązka rozmarynu” przybliżyła  
też budowanie mitu marszałka Piłsudskiego, pokazując 
jak ogromnym autorytetem był on dla żołnierzy.

Ciekawy cykl wykładów, spotkań, konferencji i wystaw 
pod hasłem „Polaków drogi do wolności” zorganizowali 

DLA CIEBIE POLSKO 

Sto biało-czerwonych balonów poszybowało w niebo nad sądeckim rynkiem, inaugurując obchody 100-le-
cia odzyskania niepodległości. Codziennie przypominał o tej rocznicy Ratusz podświetlony biało-czerwonym 
światłem. W całym mieście odbywało się dziesiątki różnych rocznicowych przedsięwzięć. Każda placów-
ka, każda organizacja, każda instytucja zorganizowała koncerty, konkursy lub uroczystości patriotyczne.  
Nasz UTW także włączył się w celebrację  Święta Niepodległości .

Fot. Irena Cepielik
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wspólnie: MCK Sokół, Fundacja Nomina Rosea, Muze-
um Okręgowe i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
we współpracy z Archiwum Narodowym w Krakowie. 
Uczestniczący w tych formach mogli, m.in. poznać za-
służonych dla niepodległości sądeczan, prześledzić 
wkład kobiet w odzyskanie niepodległości, obejrzeć  
w bibliotece bardzo ciekawą wystawę mody, złożoną  
z repliki ubiorów, akcesoriów modowych, fotografii ilu-
strujących trendy w modzie od 1910- 1939 roku. Prele-
genci z uczelni krakowskich, warszawskich i lubelskich, 
PAN-u mówili o wizjach niepodległości w programach 
partii, sprawie Polski w propagandzie stron walczą-
cych, stosunku mniejszości narodowych do kwestii 
odzyskania niepodległości., itp.

Biblioteka Publiczna im. Szujskiego zorganizowała  
dla szkół i przedszkoli kilkanaście warsztatów i kon-
kursów przybliżających zarówno bohaterów niepodle-
głości, jak i historię miasta. Wystawiała także pokon-
kursowe prace dzieci szkolnych i ich rodziców. Liczne 

grono zainteresowanych uczestniczyło w spotkaniu  
ze Sławomirem Koprem, które odbyło się 17 października.  
Ten znany historyk, publicysta i pisarz wydał ostatnio 
dwie książki poświęcone Józefowi Piłsudskiemu: Józef 
Piłsudski. Człowiek i polityk oraz Józef Piłsudski. Fakty  
i tajemnice. Zaprezentował zebranym nieznane dotąd 
fakty z biografii Marszałka.

Z inicjatywy  Muzeum Okręgowego, które także zorga-
nizowało dla szkół cykle edukacyjne „Spotkania  
z historią”, Turniej Szkół „Odkrywamy historię mia-
sta”, konkursy historyczne, fotograficzne, malarskie  
oraz projekcje filmów dokumentalnych o tematyce nie-
-podległościowej, wybito orzełki legionowe i z okresu  
II RP, które można nabyć w oddziałach muzeum w No-
wym Sączu. Nadal będzie realizowany Bon Kultury,  
w którym realizowane są trzy tematy: Odkryj historię  
I Pułku Strzelców Podhalańskich, Niepodległa w bieli  
i czerwieni oraz Na szkle malowany Orzeł Biały–Nie-
podległy.

Słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
także mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o wydarze-
niach i ludziach związanych z walką o niepodległość. 
Podczas wycieczki do Muzeum Regionalnego w Gor-
licach obejrzeli ekspozycję Bitwa gorlicka 1915, przy-
pominającą największą na froncie wschodnim bitwę  
I wojny światowej, przełomową w toczących się wal-
kach. Teren zmagań 4 korpusu 11 Armii gen. Augusta 
von Mackensena z 10. Korpusem Rosyjskim gen. Mi-
kołaja Protopopowa ilustrowała makieta terenu bitwy  
z zaznaczonymi i podświetlonymi pozycjami walczą-
cych. Wrażenie robił zbiór militariów, elementów umun-
durowania i osobistych pamiątek żołnierzy. Gabinet figur 
woskowych, przedstawiający ważne postacie związane  
z historią bitwy pod Gorlicami: cesarza Franciszka, ge-
nerała Augusta von Mackensena , płk Franciszka Lati-
nika, ks. Bronisława Świejkowskiego i generała Radko 
Dymitriewa, uzupełniał ciekawy wykład przewodniczki.

Nie do przecenienia była wycieczka do Kąśnej, przed 
laty posiadłości wybitnego wirtuoza, premiera i mini-
tra spraw zagranicznych odrodzonej Polski, Ignacego 
Paderewskiego. Tu, jak chyba nigdzie, zebrano liczne 
pamiątki ilustrujące życie i twórczość kompozytora, 
wielkiego patrioty, polityka i męża stanu. O jego ogrom-
nej roli w pozyskiwaniu sojuszników naszej wolności 
na wszystkich kontynentach świata mówi się tu więcej 
niż można przeczytać w dostępnej literaturze. Liczne  
są zgromadzone dowody jego działalności filantropijnej  
na rzecz Polaków, a o patriotyzmie przypomina choć-
by ufundowana przez Mistrza w 1910 roku dla uczczenia  
500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem tablica wmuro-

wana w skałę w ciężkowickim Skamieniałym Mieście, 
rezerwacie przyrody. (W tym samym czasie Paderewski 
ufundował Pomnik Grunwaldzki w Krakowie).

Do tych działań należały spacery historyczne po mie-
ście z historykiem Łukaszem Połomskim i ciekawy pa-
nel dyskusyjny trzech historyków pod hasłem „Wolność  

Fot. Józef Bartkowski

Fot. Józef Bartkowski
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i niepodległość – co dziś oznaczają?” w dniu tegorocznej 
inauguracji zajęć SUTW.
Kulminacyjnym wydarzeniem artystycznym sądeckich 
obchodów święta niepodległości było widowisko histo-
ryczne „Viva Polonia”, zaprezentowane w dniu 10 listo-
pada na scenie MCK Sokół. Reżyserem przygotowane-
go z ogromnym rozmachem spektaklu był nauczyciel  
I LO, Jakub Bulzak. Na scenie zaprezentowali się soliści: 
Sylwia Olszyńska (sopran), Jadwiga Postrożna (mezzo-
sopran), Tomasz Kuk (tenor), Paweł Trojak (baryton)  
oraz Maciej Gorczyński (bas). Na organach grał 
Kacper Kulig. Śpiewały chóry: Scherzo (I LO im. Jana 
Długosza w Nowym Sączu), Kameralny z Bazyliki  
Kolegiackiej p.w. św. Małgorzaty w Nowym Sączu,  
Kameralny Veraicon z sanktuarium Przemienienia Pań-
skiego w Nowym Sączu, Parafialny im. ks. Jerzego  
Popiełuszki z Marcinkowic, Gospel i Muzyki Rozrywko-
wej ze Starego Sącza oraz Cantores Carvatiani z Muzeum 
Dworów Karwacjanów i Gładyszów z Gorlic. Grała or-
kiestra Sinfonia Carpathia pod dyrekcją Macieja Kotarby.  
Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Krakus z Akademii Gór-
niczo Hutniczej w Krakowie z narodowymi tańcami: po-
lonezem i mazurem.

„VIVA POLONIA” to symboliczna opowieść o histo-
rii Sądeczan (Małopolan, Polaków) od utraty do odzy-
skania niepodległości. Na całość złożyły się fragmenty 
oper Stanisława Moniuszki „Straszny dwór” i „Halka”, 
polskie pieśni patriotyczne i legionowe oraz teksty li-
terackie. Na tle dziejowych wydarzeń, ilustrowanych 
pieśniami, tekstami i ruchem scenicznym, toczą się losy 
pary młodych - dziewczyny i chłopaka, których uczucie 
zostaje wystawione na próbę rozstania. Narzeczonego 
wzywa ojczyzna, która - co rozumie żegnająca ukocha-
nego dziewczyna - jest ważniejsza w tym momencie.  
Ta para to narratorzy przedstawienia: Aleksandra Chap-
ko i Piotr Frasynowicz.

Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei z oka-
zji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  
11 listopada zorganizowało przejazd zabytkowym pocią-
giem na trasie Chabówka-Nowy Sącz-Chabówka. Skład 
retro zatrzymał się na kilku stacjach, gdzie czekały liczne 
atrakcje, w tym rekonstrukcje historyczne. Tym razem na 
trasę dawnej kolei transwersalnej wyruszył skład złożo-
ny z parowozu oraz historycznych wagonów z I połowy 
XX wieku. W składzie pociągu, w specjalnie przygo-
towanym wagonie, umieszczono ekspozycję militarną 
przygotowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznych 
Polskiego Towarzystwa Historycznego. 

Sam dzień 11 listopada był wzruszający i podniosły. 
Uroczystość spod Pomnika Legionistów na Cmentarzu 
Komunalnym przeniosła się do kościoła św. Kazimie-
rza, gdzie odbyła się msza za ojczyznę. Po niej spotkali  
się wszyscy na plantach przy Dębie Wolności, gdzie od-

śpiewali hymn Polski (inna grupa śpiewała go w Rynku). 
Wspólne śpiewanie pieśni legionowych i patriotycznych 
poprowadził jak co roku – pan Janusz Michalik, dyrektor 
artystyczny MOK-u. Słoneczne popołudnie wyprowa-
dziło na ulice całe rodziny. Wszyscy byli dla siebie mili 
i serdeczni, promienieli uśmiechem i zadowoleniem. 
Ofiarowany nam niespodziewanie przez Sejm dodatko-
wy dzień wolny przedłużył radosne świętowanie.

Moment odzyskania niepodległości przez Polskę  
w 1918 r. miał dla Nowego Sącza i Sądecczyzny szcze-
gólny charakter. Nasz region był bowiem najdłużej  
ze wszystkich części Polski pod zaborami (w latach 1770-
1772 Ziemia Sądecka była w Imperium Habsburgów,  
w węgierskich granicach). Nigdy jednak nie zabrakło  
tu światłych obywateli, którzy prowadzili w mieście dzia-

łalność patriotyczną. Sądeczanie brali udział w walkach  
o niepodległość kraju, zarówno w powstaniach 1830 i 1863 
roku, jak i walkach o niepodległość w latach 1914-1918.  
W Nowym Sączu w lipcu 1914 r. odbył się kurs in-
struktorów Polskich Drużyn Strzeleckich, w Legionach 
w latach 1914-1916 walczyło 67 nowosądeczan. Po bi-
twie pod Limanową, rozegranej w dniach 2-12 grudnia 
1914r., Nowy Sącz był miejscem kwaterowania 1 pułku 
piechoty Legionów i jego dowódcy, Józefa Piłsudskiego. 
Stąd wyruszyli na północ, ścierając się z wojskami ro-
syjskimi pod Łowczówkiem. Na sądeckim dworcu dzia-
łała prowadzona społecznym wysiłkiem herbaciarnia,  
w której panie częstowały przejeżdżających przez naszą 
stację żołnierzy nie tylko herbatą czy zupą. Potrzebują-
cym dostarczały ciepłą bieliznę i odzież. W Nowym Są-
czu działał szpital polowy, o którym leżący tu ranni pisali,  
że przypominał dom rodzinny z powodu serdeczności 
opiekunów i wielkiej troski o wygodę chorych. 

Poznanie historii tamtych czasów i bohaterów, czynów 
wielkich i małych, także cichych i nieznanych, podejmo-
wanych przez mieszkańców naszego miasta budzi nie-
kłamany podziw i dumę. To świetne lekcje patriotyzmu 
dla naszych potomków, musimy je jednak przeprowa-
dzać, dopóki sprzyja nam pamięć.

Fot. Irena Cepielik
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BARBARA GIEROŃ    

KOBIETY STULECIA

 O większości nie pamiętamy. A przecież w czasie walki o niepodległość,  na długo przed wybuchem I wojny 
światowej, w konspirację, oprócz dzielnych mężczyzn, angażowały się także kobiety. Przez granice zaborów 
przewoziły tajne broszury, pistolety a nawet często samodzielnie montowane bomby. Zbierały fundusze  
na działalność konspiracyjną, ale nie tylko. 

Kto słyszał o Janinie Prystorowej, uczestniczce 
jednej z najzuchwalszych akcji niepodległościowego 
podziemia: napadzie na carski pociąg pod Bezdanami? 
Wraz z innymi członkami bojówki PPS zdobyła trzysta 
tysięcy rubli, które posłużyły do utworzenia Związku 
Walki Czynnej, następnie Związków Strzeleckich, 
a ostatecznie Legionów. W przeszmuglowaniu tak 
wielkiej kwoty do Galicji brała udział Aleksandra 
Szczerbińska. Janina Prystorowa to przyszła premie-
rowa i posłanka polskiego sejmu, a Aleksandra 
Szczerbińska (od 1921 druga żona Józefa Piłsudskiego)  
z chwilą wybuchu wojny została mianowana komendant-
ką wywiadu kobiecego. Zimna krew, hart ducha, troska  
o podkomendne, rozwaga w działaniach i styl pełnienia 
szeregu niewdzięcznych administracyjnych funkcji 
budziły wśród żołnierzy powszechny podziw i szacunek. 
Dzięki wywiadowczyniom znane były działania wroga. 
Po likwidacji oddziału, Szczerbińska zaangażowała się 
w pracę w Polskiej Organizacji Wojskowej, w związ-
ku z czym została aresztowana i na rok osadzona  
przez Niemców w Szczypiornie.

Jedną z najsprytniejszych i najskuteczniejszych wy-
wiadowczyń w oddziale Aleksandry Szczerbińskiej  
była Maria Korniłowiczówna. Potrafiła omotać każde-
go tak skutecznie, że nie tylko podbijano jej na granicach 
niezbędne dokumenty, ale także pomagano transporto-
wać bagaże, do których na pewno nie powinno się za-
glądać. Maria Rychterówna wraz z grupą koleżanek  
już w 1915 roku, po wprowadzeniu przez Niemców ostrej 
cenzury, zorganizowała dochodową pocztę. Zwykłym 
obywatelom za niewielką opłatą dostarczano paczki  
i listy. W samej Warszawie w działalność Poczty Listów 
Prywatnych zaangażowało się około dwudziestu kobiet. 
Wielu uważa, że był to zalążek Poczty Polskiej, a nawet 
zwiastun tworzenia polskiej administracji. 

Być może nazwisko premierowej Moraczewskiej obiło 
nam się o uszy. Zofia Moraczewska w wolnej Polsce 

została posłanką. To przywódczyni największej kobiecej 
organizacji wspierającej walkę o niepodległość - Ligii 
Kobiet Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Do tzw. Liżanek 
należało nawet trzynaście tysięcy kobiet. Członkinie 
Ligii zbierały ogromne pieniądze od darczyńców, 
ale także przez zakładanie sklepów z patriotycznymi 
gazetkami, książkami, odznakami czy fabrykowanymi 
przez siebie kwiatkami. Organizowały gwiazdki dla żoł-
nierzy i śniadania wielkanocne, wysyłały papierosy, listy 
podnoszące na duchu i zagrzewające do walki.
Paczki z przyborami do pisania, książkami, aparatami 
fotograficznymi, nawet instrumentami muzycznymi  
i sprzętem sportowym. Organizowały uroczystości ża-
łobne, zakładały ochronki dla sierot po legionistach, 
gospody dla żołnierzy, świetlice i herbaciarnie. Kobiety, 
które straciły na wojnie synów, często jeszcze mocniej 
angażowały się w pomoc na rzecz powrotu jeńców 
wojennych do domu. Los był także okrutny dla Zofii 
Moraczewskiej, jej siedemnastoletni syn, ochotnik, 
zginął w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. 
Nie wiedziała wtedy, że II wojna światowa odbierze  
jej pozostałe dzieci.

W innych regionach wszelkie organizacje, stowa-
rzyszenia i komitety kobiece działały podobnie. Związek 
Równouprawnienia Kobiet Polskich w Królestwie 
niósł pomoc ludności cywilnej. Księżna Zdzisławowa 
Lubomirska zorganizowała we własnym pałacu szpi-
talik. Organizowano domy dla inwalidów wojennych, 
opiekę nad jeńcami (po każdej z walczących stron byli 
Polacy), opiekę nad matką i dzieckiem, pomoc starcom.
Kobiety nie tylko sprawdzały się jako opiekunki  
i żywicielki. Nie tylko zamykano je w więzieniach. 
Walczyły także na froncie.

W 2. Pułku Piechoty Legionów służyła Maria 
Sobolewska, która jako Marian Sobolewski o pseudo-
nimie „Marianek” pełniła funkcję oficera meldunkowe-

NIEPODLEGLI OD WIEKU
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go. Wanda Gertz walczyła w Legionach jako Kazimierz 
Żuchowicz.

Dziewczyny z Ochotniczej Legii Kobiet, organizacji 
powstałej w 1918 roku z działającej we Lwowie milicji 
kobiecej, brały udział w bitwie o to miasto podczas wojny 
polsko – ukraińskiej i w walkach o Wilno w wojnie 
polsko – bolszewickiej. Inicjatorką Legii i jej pierwszą 
komendantką była Aleksandra Zagórska, lekarka, 
działaczka PPS, która w konspiracji założyła wytwórnię 
bomb i brała udział w licznych zamachach .

Czy ktoś z mieszkańców Małopolski słyszał o Kazi-
mierze Bujwidowej, wychowywanej przez ciotkę, 
uczestniczkę powstania styczniowego, Karolinę Petro-
nelę Klimontowicz? O Kazimierze - słuchaczce nauk 
biologicznych Uniwersytetu Latającego (kobiety w za-
borze rosyjskim nie mogły studiować na uniwersyte-
tach)? Kiedy w 1893 roku osiadła wraz z mężem  
w Krakowie, objęła najpierw administrację, a od 1918 
kierownictwo założonego przez męża Zakładu Produk-
cji Surowic i Szczepionek. W czasie I wojny światowej 
z mężem i najstarszą córką lekarką prowadziła szpital 
dla rannych żołnierzy Legionów Polskich. Działała  
w Towarzystwie Szkół Ludowych, była współorga-
nizatorką i prezeską krakowskiej czytelni dla kobiet, 
zajmowała się zakładaniem bezpłatnych czytelni  
dla młodzieży. Doprowadziła do utworzenia pierwsze-
go na ziemiach polskich gimnazjum dla dziewcząt, 
z programem i maturą identyczną jak w gimnazjach 
męskich. Zainicjowała akcję pisania indywidualnych 
i zbiorowych podań kobiet o prawo do studiów,  
co w 1896 roku zaowocowało pojawieniem się w Kra-
kowie pierwszych studentek. Na Uniwersytet Jagielloń-
ski zgłaszały się odtąd słuchaczki z Kongresówki i zabo-
ru pruskiego. Bujwidowa walczyła także o możliwość 
studiowania przez kobiety prawa i medycyny. Petycje 
kierowała w tej sprawie do Sejmu Krajowego i Rady 
Państwa w Wiedniu. Zaangażowała się w kampanię 
przedwyborczą Marii Dulębianki – pierwszej kobiety 
kandydującej do Sejmu Krajowego. Reprezentowała 
Galicję na kongresie praw kobiecych w Paryżu, a w 1912 
roku była delegatką na I Zjazd Austriacki zajmujący  
się przyznaniem kobietom praw wyborczych. 

A co o kobietach z naszego miasta wiedzą sądeczanie? 
Kto zna dokonania Albiny Małeckiej, jednej z najważ-
niejszych kobiet w XX-wiecznej historii Nowego Sącza? 
Przed wybuchem wojny działała w Towarzystwie Szkoły 
Ludowej, zabiegając o rozwój edukacji a szczególnie 
o emancypację kobiet. Stanęła na czele powołanego 
w ratuszu (w 1913 roku) Komitetu Kobiet Polskich. 
Członkinie trzech sekcji - finansowej, opiekuńczej  
i samarytańskiej, odbywały szkolenia w zakresie opieki 
nad chorymi i rannymi, doprowadziły do powstania 
szpitalika dla legionistów, wspierały cierpiącą ludność 

miasta. Zbierały niezbędne dla swej działalności fun-
dusze. Gdy w 1915 r. powstała Liga Kobiet, Albinę 
Małecką wybrano na przewodniczącą tej organizacji. 
Została pierwszą nowosądecką radną. Wcześniej i póź-
niej bezgranicznie oddana pracy społecznej na rzecz 
sierot – zakładała i wspomagała finansowo ochronkę.  
Po odzyskaniu niepodległości nie tylko uzupełniła 
własnym księgozbiorem biblioteczne zasoby „Sokoła”. 
Cały swój majątek przekazała na cele dobroczynne. 

Wzorem sądeckiej patriotki stała się także Maria  
z Raczyńskich Chodacka. Przed wojną działaczka 
ruchu kobiecego i poetka, a po 1914 r. opiekunka żoł-
nierzy. Na ten cel sprzedawała nawet własną biżuterię.  
W szpitalach sama gotowała posiłki. Dla potrzebujących 
organizowała ubrania i bieliznę. Znalazła się wśród 
założycieli (słynnej z liczby wydanych w ciągu doby 
porcji herbaty - niekiedy nawet dwa tysiące) Herbaciarni 
Czerwonego Krzyża. Zmarła nagle, jak się przypuszcza 
ze wzruszenia, gdy w sądeckim ratuszu proklamowano 
odezwę cesarzy Niemiec i Austro-Węgier (z 5 listopada 
1916 roku). Odezwa zapowiadała utworzenie państwa 
polskiego, pozostającego w sojuszu z obydwoma mo-
carstwami. Jej pogrzeb stał się manifestacją, zgromadził 
tysiące sądeczan. Legioniści pamiętali o takim zaan-
gażowaniu w ich dobrostan. Ufundowali Marii Cho-
dackiej nagrobek z sentencją: ”NIECH SPOCZYWA  
W SPOKOJU. KAMIEŃ TEN POŁOŻYLI W DOWÓD 
WDZIĘCZNOŚCI LEGIONIŚCI.” 

Wielu kobietom czasu zaborów, wojny, międzywojnia 
wmawiano bezużyteczność społeczną, brak mądrości 
do podejmowania decyzji, brak umiejętności logicznego 
rozumowania. One były odważne i zdeterminowane.  
W ich przypadku emancypacja się dokonała. 
A w naszym?  

                    
Kobiety stulecia (źródła) BG

1 . Marta Grzywacz - „Nazywano je legunami”,  
ale historia - dodatek do „Gazety Wyborczej”, 25 
czerwca 2018-11-20 18

2 . Łukasz Połomski -  „Sądeczanki wobec I wojny 
światowej”, Z cyklu „Sądeckie drogi do niepodległości”

3 . Łukasz Połomski – „Albina Małecka  kobieta 
wyjątkowa” artykuły o wybranych społecznikach 
(projekt: „Śladem sądeckich społeczników w drodze  
do niepodległej”)

4 . Kamil Janicki – „Niepokorne damy. Kobiety, 
które walczyły o niepodległą Polskę”, Znak 2018
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ELŻBIETA CHOLEWA    

KASZTANKA	MARSZAŁKA

NIEPODLEGLI OD WIEKU

W rodzinnych zbiorach znajduje się statuetka wykonana w 1924r. Na marmurowym postumencie - koń, a na nim 
Józef Piłsudski. Statuetka była własnością Mariana Koniecznego - porucznika Legionów Polskich. Kasztankę,  
którą nazywano pierwszą klaczą II Rzeczypospolitej, uwieczniali malarze, poeci, fotografowie. Brała udział 
w licznych sesjach fotograficznych i malarskich. Powstał m.in. znany portret Wojciecha Kossaka „Piłsudski  
na Kasztance”.

Klacz pochodziła z małopolskiej wsi Czaple Małe, z majątku Eustachego hr. Romera. Córka hrabiego Maria to jedy-
na kobieta, która dosiadła Kasztanki. Zaszczytu tego dostąpiły potem dzieci Marszałka. Pisarz i historyk Stanisław 
M. Jankowski opisał, jak w 1914r. w sierpniu hr. Romer podarował 5 koni przybyłym strzelcom mającym na sobie 
szare mundury, na głowach maciejówki, a na plecach długie karabiny. Strzelcy na podarowanych koniach odjechali 
przez Charsznicę do Michałowic. Tam konie trafiły do oficerów, jednego podarowano Józefowi Piłsudskiemu.

Klacz była kasztanowata, stąd zaczęto ją nazywać Kasztanką. Józef Piłsudski w swojej książce „Moje pierwsze boje” 
pisze o Kasztance, że była delikatnej budowy, niewysoka, rozkapryszona i płochliwa. Właściciel odnosił się do niej 
z czułością. We wspomnianej książce Marszałek opisuje swój wjazd na Kasztance do Nowego Sącza: „Wreszcie 
rynek. Jasno oświetlony, czarny od tłumu. Gdym się na nim na Kasztance ukazał, rozległ się krzyk całego tłumu  
i padły pociski z kwiatów. Tego już było stanowczo za wiele dla mojej wielkiej klaczy, zwinęła się pode mną i chciała 
uciekać od owacji. Niemało mnie kosztowało, by ją po prostu wepchnąć na rynek. Szła przez szpaler ludzi ostrożnie, 
nieledwie zatrzymując się co parę chwil. Czułem pod sobą, jak nieszczęśliwe stworzenie szukało ucieczki. Musiałem 
Kasztankę ciągle pchać naprzód tak, iż po wyjeździe z rynku poznałem i ja, że owacja coś kosztuje”.

Kasztanka brała udział w oficjalnych uroczystościach. Na jednej z archiwalnych fotografii uwieczniono, jak Marsza-
łek wjeżdża na niej do Kielc. Podczas internowania Józefa Piłsudskiego w Magdeburgu Kasztanka stacjonowała  
w różnych majątkach. W 1919r. znalazła przystań w Warszawie, w stajni I Pułku Szwoleżerów, a gdy Marszałek 
osiadł w Sulejówku, trafiła pod opiekę 7 Pułku Ułanów w Mińsku Mazowieckim. Stamtąd przewożono ją na defilady 

i inne uroczystości, m.in. na każde imieniny Marszałka.
Kasztanka doczekała się potomstwa. Urodziła klacz i siwego ogiera. 
Nazwano je Mera i Niemen, jak nazwy rzek przepływających  
przez majątek Piłsudskich na Litwie. Ostatni raz brała udział w de-
filadzie 11 listopada 1927r. W tym samym miesiącu zakończyła swój 
żywot. Pogrzebano ją na terenie jednostki wojskowej w Mińsku 
Mazowieckim. Miejsce oznaczono głazem z napisem: „Tu leży 
Kasztanka, ulubiona klacz bojowa Marszałka Piłsudskiego”. Tamten 
głaz zniknął. Obecnie na terenie jednostki znajduje się jego replika.
W popularnym utworze „Pieśń o wodzu miłym” Wacław Kostek-
Biernacki, żołnierz Legionów Polskich, uwiecznił duet Komendanta 
i Kasztanki:

„Jedzie, jedzie
Na Kasztance,
Na Kasztance,
Siwy strzelca strój
Hej! Hej! Komendancie
Miły wodzu mój!”

Wśród wielu innych oryginalnością wyróżnia się pomnik stojący 
w Katowicach, na którym chorwacki rzeźbiarz Antuan Augustiačić 
zmienił Kasztankę w ogiera. Rzeźba pochodzi jeszcze sprzed wojny, 
więc nie były to chyba wpływy filozofii gender, nie mniej podobno  
ten drobny szczegół spowodował nieodebranie zamówionego po-
mnika (do Katowic trafił dopiero w 1990r.).Fot. Arch. autora
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MARIA BARAN    

ARTYSTYCZNA	LEKCJA	HISTORII	DLA	WSZYSTKICH

 Seniorzy z Centrum Edukacji Międzykultu-
rowej w artystyczny sposób uczcili 100 rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Przygotowali 
oni spektakl słowno - muzyczny, który zaprezentowali 
już w kilku miejscach. Udało się im wystąpić nawet w 
Warszawie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.  

 Program zatytułowany „Z literaturą, poezją 
i pieśnią przez 100 lecie Niepodległej Polski” przed-
stawia zarys wydarzeń z okresu I wojny światowej 
rozgrywających się na ziemi sądeckiej i w Nowym 
Sączu, ze szczególnym uwzględnieniem roli Józefa 
Piłsudskiego w tych wydarzeniach. Jest w nim także 
wspomnienie o „Kasztance” - ukochanej klaczy 
Marszałka. Opisy wydarzeń przeplatane są pieśniami 
legionowymi z tego okresu oraz wierszami. Istotnym 
elementem spektaklu jest krótki esej zatytułowany „Pąki 
białych róż”, opowiadający wzruszającą prawdziwą 
historię z życia sądeckiej rodziny, w której młody mąż 
i ojciec maleńkiej córeczki został powołany do wojska  
i nigdy nie powrócił. 
 Program zaprezentowano trzykrotnie w Nowym 
Sączu - w Centrum Sądeckiego Seniora, w Miejskim 
Ośrodku Kultury oraz w MCK „Sokół” dla słuchaczy 
Sądeckiego UTW.

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych zorganizowało we wrześniu III spotkanie 

seniorów - uczestników placówek senior + z całej Polski. 
Zespół CEM reprezentował seniorów nowosądeckich 
i podczas tej wizyty wystąpił on ze swoim programem. 
Przedstawiciele władz państwowych a wśród nich wi-
cepremier B.Szydło, minister E. Rafalska MRPiPS oraz 
liczni reprezentanci seniorów z wszystkich województw 
dowiedzieli się ze  spektaklu: że na ziemi sądeckiej  
w 1914r. miały miejsce bardzo ważne walki w czasie  
I wojny światowej (np. bitwa pod Marcinkowicami),  
że J.Piłsudski w Nowym Sączu przebywał kilka razy  
i że Nowy Sącz był pierwszym miastem, które już 
1916 r. nadało mu tytuł honorowego obywatela miasta. 
Ponadto do wielu widzów programu chyba po raz 
pierwszy dotarła informacja, że istnieje idea i język 
esperanto, stworzone przez Ludwika Zamenhofa.  
W tym języku śpiewane są fragmenty pieśni „Rozmaryn” 
i „Rozkwitały pąki białych róż”. W podziękowaniu  
wystepującym ministerstwo zafundowało zwiedzanie 
„Łazienek Królewskich”. Przy okazji była sposobność 
obejrzenia pomnika J.Piłsudskiego, który zlokalizowa-
ny jest w pobliżu .

 Zespół gościł ze swoim spektaklem w listopadzie 
u młodzieży w Zespole Szkół im. Władysława Orkana 
w Marcinkowicach. Po występie wykonawcy zwiedzili 
urządzoną w Pałacu Morawskich ciekawą izbę pamięci 
– ekspozycje dotyczące rodziny Morawskich oraz zwią-
zane z pobytem tam J.Piłsudskiego w 1914 r. To szkolne 
muzeum historyczne przez lata tworzył nauczyciel i dy-
rektor szkoły, nieżyjący już prof. Józef Gościej.

Fot. Arch. UM Nowy Sącz

NIEPODLEGLI OD WIEKU
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BARBARA GIEROŃ    

STANISŁAW WYSPIAŃSKI – PIĘKNO I WOLNOŚĆ

Zwykle kojarzy nam się z niewielką reprodukcją słod-
kiej buzi dziecka. W słusznie minionej epoce, jak się 
zwykle uważa, kiedy jeszcze nie dysponowaliśmy 
salonami, obrazek wisiał zwykle na ścianie stołowego, 
czasami dziecięcego pokoju. „Śpiący Staś”, „ Helenka 
z wazonem”, „Józio Feldman”, „Dziewczynka w nie-
bieskim kapeluszu” to niewielka próbka talentu i umie-
jętności Stanisława Wyspiańskiego. Uzmysławia nam  
to otwarta 28 listopada 2017 roku, w 110 rocznicę śmierci 
artysty, wystawa w krakowskim Muzeum Narodowym. 
Doniosłą rolę w twórczości Stanisława Wyspiańskiego 
odegrał Kraków, w którym, poza krótkim epizodem 
paryskim, spędził całe twórcze życie. Był niezwykłym 
poetą i dramatopisarzem, malarzem i reformatorem 
teatru, twórcą nowoczesnej grafiki książkowej. W ka-
non obchodów stulecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości wpisują się dokonania - kreowanego przez 
wielu na czwartego wieszcza - artysty. Na przełomie 
XIX i XX wieku intensywnie rozwijała się w Krakowie 
idea niepodległościowa. Pod względem duchowym 
i militarnym przygotowywano się na odzyskanie 
wolności. Ojczyzną przepojona jest także twórczość 
malarska, poetycka i dramaturgiczna Wyspiańskiego.  
W „Wyzwoleniu” pisał: „Tu wszystko jest Polską, 
Kamień każdy i okruch każdy, a człowiek, który tu wstąpi, 
staje się Polski częścią… otacza nas Polska wieczyście 
nieśmiertelna.” Projekt „Akropolis” jako szlachetne 
ukoronowanie majestatu Wzgórza Wawelskiego miał 
dorównać klasycznemu kanonowi piękna, a wiecznie 
kwitnące na ścianach i w witrażowych oknach dziewanny, 
słoneczniki, mniszki, robinie i lilie to ekspozycja polskich 
ogrodów i łąk. 
16 marca 1901 roku na scenie Teatru Miejskiego  
w Krakowie odbyła się prapremiera „Wesela” – dramatu 
osnutego na autentycznym weselu poety Lucjana Rydla  
z bronowicką chłopką, Jadwigą Mikołajczykówną. Spek-
takl zbulwersował krakowską inteligencję. 
Wyspiański w swojej wyobraźni skonfrontował postawy 
społeczne, inteligencja – chłopi, wspólne uczestnictwo 
w chocholim tańcu. „Wesele” znalazło się w kanonie 
literatury polskiej. Nie mogło stać się inaczej, jeżeli 
ciągle aktualne są słowa: „Tak, by nam się serce śmiało  
do ogromnych, wielkich rzeczy. A tu pospolitość 
skrzeczy...”
Cudownie byłoby wyzwolić się w końcu od stańczy-
kowskiej prawdy: „…Polska, swoi, własne łzy,/ własne 
trwogi, zbrodnie, sny,/ własne brudy, podłość, kłam;/
znam, zanadto dobrze znam”.
Wydania pierwszych dramatów „Wesele” i „Wyzwolenie” 
opracowywał Wyspiański osobiście. Samodzielnie pro-
jektował scenografię i kostiumy, opisując kolejne od-

słony praktycznie tworzył scenariusz przedstawienia.
Mimo wizjonerskiej ekspresji Stanisław Wyspiański 
potrafił narzucić sobie twórczy reżim. Wymagało 
tego zarówno zaprojektowanie witraży mariackich, 
kiedy musiał wpisać się w stylistykę średniowieczną 
(„Cnoty i występki” oraz osiem kwater ze scenami 
maryjnymi i chrystologicznymi), jak i artystyczna 
rekonstrukcja kwater witraży z kościoła Dominika-
nów oraz dokumentacja polichromii z kościoła  
św. Krzyża. Pomagało mu w tych żmudnych zadaniach 

NIEPODLEGLI OD WIEKU

Fot. Barbara Gieroń

Stanisław Wyspiański, „Helenka z wazonem” (fragment),  
1902, pastel, papier   

zainteresowanie historią sztuki i zdolności rysownicze. 
Już jako student uczestniczył w naukowo-artystycznych 
wycieczkach pod kierunkiem profesora Władysława 
Łuszczkiewicza. W szkicowniku Wyspiańskiego zostały 
uwiecznione kościoły, dwory, karczmy i inne zabytki 
z Sądecczyzny, a także z miejscowości, które niegdyś 
wchodziły w skład galicyjskiego powiatu grybowskiego, 
jak również z powiatu gorlickiego (Biecz, Binarowa, 
Libusza).Wiele z narysowanych obiektów nie dotrwało 
do naszych czasów. 
Przynależność do zawiązanego w 1901 roku Towarzystwa 
Polska Sztuka Stosowana, propagującego artystyczne 
projektowanie wnętrz z meblami, witrażami, wyrobami 
rzemiosła artystycznego, zaowocowała między innymi 
w 1904 roku projektem klatki schodowej siedziby 
Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie. Na wystrój Domu 
Lekarskiego składają się dekoracje ścian, balustrada  
z klatki schodowej, meble, a przede wszystkim wspaniały 
witraż „Apollo. System Kopernika”. W jednym z naj-
piękniejszych krakowskich okien wokół spętanego-
wstrzymanego Apolla (Słońce) po błękitnych szlakach 
krążą bogowie - planety.   
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WYKŁADY

Niestety wiele równie doskonałych projektów witraży 
nie doczekało się realizacji. „Lektura protokołów  
z otwarcia grobu Kazimierza Wielkiego opracowanych 
przez profesora Józefa Łepkowskiego zainspirowała 
Wyspiańskiego do napisania rapsodu i zaprojektowania 
witraża do katedry w Krakowie. To przejmujące kró-
lewskie truchło w koronie, w zetlałych gronostajach. 
Szkielet dzierżący jeszcze jedno z atrybutów panowania - 
berło. „Wanda”, „Władysław Łokietek”, św. Stanisław”, 
„Henryk Pobożny” również nie dodają blasku katedrze 
wawelskiej. Nie zrealizowano także projektu dla katedry 
lwowskiej („Śluby Jana Kazimierza”).
Kiedy więc opuścimy Muzeum Narodowe, powinniśmy 
swe kroki, szczególnie w słoneczny dzień, skierować 
do kościoła Franciszkanów. Zachwycą nas tam barwne 
kwietne polichromie, róże, nasturcje, bratki, dzwonki 
i słoneczniki, kłosy pszenicy i żyta, winna latorośl  
czy pospolite chwasty podkrakowskich łąk. Nad pięknem 

polichromii, ołtarzami i stallami, a przede wszystkim nad 
nami zapanuje najwspanialszy witraż Wyspiańskiego 
„Stań się” – potężny, pełen ekspresji wyprowadzający 
świat z chaosu, Bóg Ojciec. 
Wystawa zakończy się w 150 rocznicę urodzin 
Stanisława Wyspiańskiego 15 stycznia 2019 roku. Potem 
pozostaną odwiedziny w muzeum na ulicy Kanoniczej 9 
i w miejscach, gdzie jego dzieła są codziennie dostępne. 
Także tych, które inspirowały twórczość Wyspiańskiego. 
To Planty, Kopiec Kościuszki, Wawelskie Wzgórze, 
Skałka, Błonia, Bronowice - miejsca ukochane. 
Przed śmiercią występując przeciw  ciągłej krytyce 
przeciwników, napisał: „O kocham Kraków – bo nie od 
kamieni/ przykrościm doznał – lecz od żywych ludzi,/…
Im częściej na mnie kamienie rzucicie,/sami złożycie 
stos – stanę na szczycie.” Miał rację. Spoczął w krypcie 
zasłużonych na Skałce. Jego ostatniej drodze towarzyszył 
głos dzwonu Zygmunt.

AGNIESZKA NOWAKIEWICZ, PSYCHOLOG    
KOMUNIKACJA

Komunikacja międzyludz-
ka, a co za tym idzie budowanie 
prawidłowych relacji, mają bar-
dzo duże znaczenia w zachowa-
niu wartości zdrowia i postawy 
prozdrowotnej. 

W ujęciu wieloaspektowym 
rozumienie zdrowia wskazuje 
na kilka sfer. Każda ze sfer po-
winna być zaspokojona oraz 
dopilnowana, co z kolei pozwa-
la zachować równowagę orga-
nizmu. 

Można wyróżnić poszczególne obszary. 
Zdrowie fizyczne to prawidłowe funkcjonowanie 

organizmu, jego układów i narządów. Zdrowie psy-
chiczne to prawidłowe funkcjonowanie procesów psy-
chicznych. Zdrowie emocjonalne to zdolność do roz-
poznawania emocji, wyrażania ich we właściwy sposób. 
Zdrowie duchowe związane jest m.in. z osiągnięciem 
wewnętrznego spokoju i równowagi. Zdrowie społeczne 
to zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i roz-
wijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi.

Aspekt społeczny wskazuje na wzmacnianie więzi, 
budowanie przyjaznej atmosfery, wzajemne zachęcenie 
do podejmowania działań i aktywności. Dzięki po-

wyższemu, proces ten buduje i kształtuje postawę 
prospołeczną. Uzyskujemy świadomość, jak ważne  
są pozytywne relacje międzyludzkie, by wzrastał poziom 
motywacji do życia, działania i własnego rozwoju. 
Relacje interpersonalne, czyli związki między ludźmi, 
to sposób wyrażania interakcji uczuć i postaw. Relacje 
te koncentrują się na wzajemnych interakcjach, które 
odnoszą się do pozytywnych bądź negatywnych powią-
zań.Dojrzałe i zdrowe relacje interpersonalne to te,  
w których możesz być naturalnym, spokojnym, po prostu 
możesz być sobą. Ważne jest, aby obie osoby szanowały  
w sobie to co indywidualne i to co różne oraz koncentro-
wały się na motywowaniu do wzajemnego rozwoju. 
W takiej relacji czujesz się komfortowo i bezpiecznie, 
pomimo tego, że nie zawsze jest idealnie. Warto zastanowić  
się, jaką rolę i jaki cel ma komunikacja interpersonalna  
w budowaniu stosunków interpersonalnych:
•	 pomaga przekazać informacje i je uzyskać,
•	 pozwala wyrazić swoje myśli, przekonania  

i uczucia,
•	 pomaga i pozwala budować swój wizerunek  

w oczach innych ludzi,
•	 pomaga nabywać wiedzę od innych ludzi z naszego 

otoczenia oraz uczyć się w oparciu o doświadczenia,
•	 dzięki niej uczymy się otwartości i szacunku  

do drugiego człowieka oraz samego siebie,

Jak budować prawdziwe relacje miedzy ludźmi i dbać o prawidłowe ich utrzymanie.   

Agnieszka Nowakiewicz   
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•	 pozwala na obronę i stawianie osobistych granic  
w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem 
czy manipulacją, 

•	 jeśli uda Ci się stworzyć bezpieczne warunki do roz-
mowy, wysyłając bezpieczne komunikaty, trzymając 
własne emocje pod kontrolą i być empatycznym,  
to pozwoli również zbudować zaufanie.

W takim razie co zrobić, by stworzyć satysfakcjonujące  
zdrowe relacje międzyludzkie? Wymieńmy kilka bardzo 
istotnych i niezbędnych czynników 
składowych.

Aktywne słuchanie - jest jednym 
z czynników decydujących o ich 
powodzeniu. Podczas rozmowy staraj 
się nawiązać kontakt wzrokowy, 
skutecznie korzystaj z mowy ciała, 
zadawaj pytania, parafrazuj wy-kazując 
zainteresowanie, unikaj przerywania 
rozmówcy, stwarzaj bezpieczne i do-
godne warunki do rozmowy oraz wykaż 
się empatią, a efekt będzie zadziwiający. 
Nie każdy potrafi korzystać z tych umiejętności, jednak 
możemy uczyć się bycia „aktywnym słuchaczem” po-
przez ćwiczenia i nabywanie doświadczenia.

Otwartość wpływa na to, jak jesteśmy rozumiani  
oraz postrzegani, a to z kolei przekłada się na jakość 
relacji. Ujawnianie oraz wyrażanie siebie pozytywnie 
wpływają na rozwój dalszego kontaktu. Ludzie wcześniej 
sobie nieznani mogą stać się sobie bardzo bliscy. 
Zależy to w dużym stopniu od tego, w jakim zakresie 
pozwalamy sobie na wzajemne poznanie. Każdy z nas 
decyduje o stopniu głębokości i zaangażowania w relację. 
Poziom otwartości u każdego człowieka może być inny. 
Otwartości możemy się nauczyć dzięki obserwacji,  
jak i pogłębianiu zaufania do samych siebie i ludzi,  
z którymi przebywamy.

Mówienie w swoim imieniu i za siebie. Warto świadomie 
kształtować swoje nawyki komunikacyjne. Jednym  
z nich jest tzw. „komunikat typu JA”. Dzięki swojej formie 
pozwala odnieść się do faktów, wyrazić swoje odczucia 
i zwrócić uwagę na ważny obszar. Wypowiadając się 
warto mówić za siebie np. „ja myślę……; ja czuję…..”. 
Warto również mówić o zachowaniu, nie o cechach, 
np. „jest mi bardzo przykro, że ujawniłeś/łaś moją 
tajemnicę, którą Ci powierzyłem/łam” zamiast „Jesteś 
beznadziejną osobą, zawiodłem/łam się na Tobie”. To 
pozwala precyzyjnie wskazać na problem, nie oceniając 
osoby, daje równocześnie możliwość zmiany zachowania 
na bardziej konstruktywne.

Zrozumieć zamiast oceniać. Staraj się nie oceniać 
drugiego człowieka i nie używaj słów, które mogą być 
raniące i godzące w jakiś sposób w jej poczucie wartości. 
Poziom samooceny odgrywa dużą rolę w życiu, wpływa 
na osobisty rozwój w każdej dziedzinie funkcjonowania. 
Naucz się najpierw zrozumieć innych, a później daj 

innym możliwość, by cię rozumieli. Może na pierwszy 
„rzut oka” wskazuje to na postawę uległą, jednak  
przy głębszym zastanowieniu to przejaw wrażliwości  
i umiejętności stosowania w swoim życiu empatii.

Bądź sobą, stawiaj na szczerość - to się opłaca. Bardzo 
ciężko zbudować bliskie i kształtować naturalne relacje, 
jeżeli nie ujawnia się tego, co naprawdę się myśli  
i czuje. Pokonaj w sobie strach, też masz prawo popełniać 
błędy. Często ludzie ze strachu, że ktoś nie zaakceptuje 

ich takimi jakimi są, zakładają różne 
maski. Jest to w miarę bezpieczna  
i szybka reakcja, ale na dłuższą metę 
męcząca dla obu stron, pod warun-
kiem jeśli zostanie ten mechanizm 
uświadomiony. Granie kogoś kim się 
nie jest, może wpływać negatywnie 
na samopoczucie i spowalniać etapy 
rozwoju relacji interpersonalnej  
(z innymi ludźmi) i intrapersonalnej 
(z samym sobą). 

Empatia czyli bycie zainteresowanym w relacji. 
Umiejętność współodczuwania i wczucie się w sytuacje 
drugiej osoby jest kluczem do sukcesu. Jedną z przyczyn 
problemów w związkach/relacjach jest „egoizm”. 
Postawa egoistyczna jest wtedy, gdy skupiasz się wy-
łącznie na sobie, nie zwracając uwagi na potrzeby 
drugiej osoby. Dopiero dbanie i traktowanie swoich  
i innych potrzeb jako równie ważnych, egoizmem  
nie są. Wówczas osoba, z którą przebywasz i budujesz 
więź, może poczuć się ważna, a relacje będą lepiej się 
kształtować.

Naucz się stawiać osobiste granice, to pozwoli na spokój 
i rzeczowość w kontakcie. Dbanie o dobro wspólne 
jest istotną kwestią, jednak niezbędna jest znajomość 
i poszanowanie granic własnych oraz drugiej osoby. 
Pamiętajmy, że przebywając z drugim człowiekiem, 
nadal jesteśmy odrębnymi jednostkami, które mogą 
w tym samym czasie potrzebować i oczekiwać czegoś 
innego. Wzajemny szacunek i tolerancja oraz szczera 
rozmowa dają możliwość zastosowania powyższej 
metody. Staraj się komunikować w sposób jasny i rze-
czowy to co myślisz, czujesz i czego potrzebujesz. W tej 
sytuacji może się przydać sztuka kompromisu.

Dbaj o siebie i o własny rozwój. Wzbogacanie się  
w obszarze kultury, piękna otaczającego świata, pozwoli 
na zobaczenie życia z szerszej perspektywy. Wzbogacać 
się intelektualnie, duchowo, to pomaga nabywać 
nowe doświadczenia, budować więzi. Zapewnij sobie 
wypoczynek, relaks, dobrą zabawę. Naucz się spędzać  
ze sobą czas i śmiać się z samego siebie. Jeśli nie za 
bardzo lubisz i akceptujesz siebie, to ciężko Ci będzie 
nawiązać konstruktywne, satysfakcjonujące relacje  
z innymi ludźmi. Wiedz o tym, że jeśli zmienisz po-
dejście, możesz dłużej żyć w harmonii ze sobą i innymi 
ludźmi. Kształtuj postawę prozdrowotną i rekreacyjną. 
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WARTO PRZECZYTAĆ   

Poświęć czas na własny rozwój, wycisz się, ponieważ 
najlepsze wybory pochodzą z wnętrza. W utrzymaniu 
prawidłowych relacji oraz zdrowia, w znacznym stopniu, 
pomaga posiadanie wsparcia społecznego. Szczęśliwym 
i zadowolonym osobom, łatwiej jest budować głębokie  
i trwałe stosunki z ludźmi. Otrzymując wsparcie 
społeczne, możemy liczyć na pomoc i troskę.

Jest to ważne, zwłaszcza w sytuacjach trudnych i stre-
sujących. Jakość i intensywność kontaktów społecz-
nych pomagają lepiej radzić sobie ze stresem i sku-
teczniej reagować na zmianę. Udowodnione i poparte 
doświadczeniem jest to, że mając przy sobie przyjaciół 
i znajomych na wspólne spędzanie czasu, żyjemy 
dłużej niż osoby pozbawione wsparcia i odczuwające 
osamotnienie. Ludzie odczuwają różne potrzeby, jedna  
z grup takowych potrzeb wskazuje na poczucie 
akceptacji i przynależności. Ludzie mają silną potrzebę 
przebywania z innymi i przynależności do grupy 
społecznej. Jest to naturalne, że z tego powodu chętniej 
nawiązują znajomości, natomiast znacznie gorzej mogą 
znosić ich brak. Jak w każdej dziedzinie życia tak  
i w obszarze społecznym, wskazana jest równowaga  
i zdrowy rozsądek. Odrobina samotności od czasu  
do czasu jest potrzebna każdemu, ale lepiej aby nie 
stało się ona normą i sposobem na życie. Radość jaką 
dają wspólne działania, pokazują skuteczność i większą 

efektywność realizowania własnych celów i marzeń. 
Możemy wspólnie motywować się do rozwoju osobistego, 
uczyć się zdrowo żyć i czerpać radość z każdego dnia,  
to z kolei  może pomóc i zwiększyć prawdopodobieństwo 
zachowania równowagi psychofizycznej i dobrego  sa-
mopoczucia przez bardzo długi czas.

Jeśli chcesz, możesz poszerzyć swoją wiedzę i skorzystać 
z kilku ciekawych książek:
•	 Cathcart J. (2003): Od żołędzia do dębu, czyli  

jak poznać i rozwinąć wrodzone predyspozycje. 
Wyd. MT Biznes, Warszawa.

•	 Covey Stephen R. (2007): 7 nawyków skutecznego 
działania. Wyd. Rebis, Poznań.

•	 Goleman D. (2007): Inteligencja emocjonalna. Wyd. 
Media Rodzina, Poznań. 

•	 Kenrick D. T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. (2002): 
Psychologia społeczna. Wyd. GWP, Gdańsk.

•	 Morreale S.P., Spitzberg B.H., Berge J.K. (2007): 
Komunikacja między ludźmi, Motywacja, wiedza i 
umiejętności. Wyd. Naukowe PWN.

•	 Murphy J. (2009): Nieskończone źródło twojej 
mocy. Wyd. KOS, Katowice.

•	 Turner S.J, Helms D.B. (1999): Rozwój człowieka. 
Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

IRENA CEPIELIK    

HISTORIA NIE CAŁKIEM ZMYŚLONA 

O Snach wojennych Marka Harnego    

Prapremiera kolejnej powieści Marka Harnego w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej ściągnęła tłumy 
czytelników. Magnesem było nie tylko spotkanie z autorem, ale i zamieszczona na plakacie zapowiedź: 
Poruszająca opowieść o kacie Sądecczyzny ! Wywiad z autorem prowadzili dwaj historycy: Łukasz Połomski  
i Artur Franczak.    

Autor Marek Lubaś (Harny to literacki pseudonim)  
to syn znanej poetki sądeckiej Władysławy Lubasiowej, 
łączniczki „Tatara” z czasów wojny. Pisarz spędził  
w Nowym Sączu kilka lat „późnego” – jak powiedział 
– dzieciństwa, wiele razy później wracał tu z Warszawy, 
gdzie studiował i Krakowa, gdzie pracował i mieszka  
na stałe od 1989 .

Treścią Snów wojennych jest historia Magdaleny, 
która podejrzewa, że jej ojcem mógł być gestapowiec, 
zbrodniarz wojenny Heinrich Nordmann. Każdy,  
kto kiedykolwiek słyszał o Heinrichu Hamannie,  
który w latach 1939–1943 kierował komisariatem 

granicznym Policji Bezpieczeństwa w Nowym Sączu,  
a następnie aż do stycznia roku 1945 był szefem gestapo 
w Krakowie, nie będzie miał wątpliwości, że to on był 
pierwowzorem tej postaci. Znajdzie tu bardzo dużo 
opisów faktów, które są znane z zapisanych gdzie 
indziej wspomnień i dokumentów. Pojawiające się  
w tekście stwierdzenie „Ma w mieście opinię potwora” 
znajduje w powieści pełne uzasadnienie, m.in. w opisach 
jego pijackiej rzezi dokonanej w bloku na terenie 
getta po wymordowaniu żydowskiej elity na kirkucie, 
przygotowanych z perfidnym cynizmem egzekucjach 
przy moście kolejowym, w lesie na Wysokiem  
i w Biegonicach. Rozpoznawalne są także inne postacie, 
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choćby kochanka Hamanna 
powieściowa Bronisława Wró-
bel, specjalista od tortur Johann 
Klobassa czy rozstrzelany w Bie-
gonicach, znany malarz Julian 
Bolesławski. 

Bardzo dużo miejsca zajmuje w 
utworze wątek procesu Hama-
nna w NRF, który trwał od paź-
dziernika 1965 roku do lipca 
następnego roku. W tym czasie  
do Nowego Sącza przyjechali  
z Bocham na lokalną wizję 
sęd-ziowie, którzy zebrali też 
ze-znania świadków z miasta  
i okolicy. (Zachowała się archiwalna fotografia redak-
tora Stanisława Śmierciaka przedstawiająca członków 
tej komisji na wieży Ratusza). Przypomniana została  
też historia jego ukrywania się po wojnie pod fałszywym 
nazwiskiem, pracy i nowej rodziny a także zastrzelenia 
gościa w restauracji, które doprowadziło do jego de-
konspiracji. Aresztowany w 1960 roku, sześć lat później 
skazany na dożywocie, po dwudziestu latach wyszedł  
na wolność, by w 1993 umrzeć w domu spokojnej sta-
rości w Bad Neuenahr. 

Dyskusja zogniskowała się wokół kilku zagadnień: sceny 
na cmentarzu, wypełniającej większość treści historii 
Hamanna, dramatach rodzin żydowskich i polskich, 
kryminalno - detektywistycznych metod komponowania 
treści, dziennikarskim stylu. 
Sprowokowany pytaniami Harny przyznał, że znał  
w latach szkolnych dziewczynkę, o której się mówiło,  
że jest córką Hamanna. 

Scenę rozgrywającą się na cmentarzu zbudował i zapisał 
w szkicowniku wiele lat wcześniej. Stała się impulsem 
do stworzenia akcji powieści, z biegiem lat wymyślał 
dalsze zdarzenia. Renesans zainteresowania latami woj-
ny zmobilizował go do napisania całej książki właśnie 
teraz. Zwlekał też z rozwinięciem tej tematyki, bo czekał 
zanim umrą pewne osoby, by ich nie ranić. Jako dziecko 
wychowane w powojennej atmosferze doskonale czuje, 
jak wojna naznaczyła jego pokolenie. Szef sądeckiego 
Gestapo uosabiał całe zło wojny w mieście. Jego zbrodnie 
przekładały się na dramaty większości rodzin sądeckich, 
bo było to pasmo ekscesów i działań wyjątkowych, 
nawet jak na tej rangi hitlerowskiego funkcjonariusza. 
Wystarczyło by się pojawił nawet po cywilnemu, by ulice 
pustoszały, a ludzie chowali się gdzie mogli. Pamięta,  
że niektórzy rodzice straszyli nim nawet dzieci 
(„Przyjdzie Hamann i cię zabierze”). Nie jest to jednak 
książka hisoryczna, dlatego na wydarzenia i postaci trze-
ba patrzeć jak na pewne fikcyjne uogólnienie - podkreślił 
gość. Symbolizują raczej niż przedstawiają dosłownie, 
mimo że czerpię z wiedzy, także autobiograficznej - 
dodał.

Na styl i kompozycję jego książek – odpowiedział  
na   kolejne  pytanie -  ma wpływ jego wykształcenie dzien-
nikarskie i dwudziestoośmioletnia praca w „Gazecie 
Krakowskiej”. Zdobyte obserwacje i doświadczenie 
spożytkował m.in. w książkach kryminalno-sensa-
cyjnych. Pewnie coś z tej maniery jest cechą jego 
pisarstwa. Najgorętsze emocje w dyskusji wzbudził 
pisarz stwierdzeniem, że chodzi mu o to, by ta książka 
zmuszała do przemyśleń, czy nowe pokolenie Niemców 
mamy prawo obwiniać za grzechy ojców, jak długo 
wolno nam podsycać niechęć do sąsiadów i do czego 
mogą doprowadzić od nowa podsycane resentymenty  
o naszych krzywdach. Okazało się, że bardzo daleko nam 
w tej kwestii do jedności w przekonaniach i poglądach. 
W każdym bądź razie warto przeczytać tę książkę, 
również po to by zastanowić się nad odpowiedzią  
na pytania autora podsunięte obecnym na spotkaniu.Fot. Arch. WBP

Fot. Arch. WBP
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 DOROTA WCZEŚNY, Sądecka Biblioteka Publiczna    

NOWOŚCI WYDAWNICZE

„Kamerdyner: miłość, wojna, 
zbrodnia” Marek Klat 
Opowieść o miłości, wojnie i poszu-
kiwaniu własnej tożsamości. Tłem 
miłosnego mezaliansu są Kaszuby  
w I połowie XX wieku. Opisane prze-
miany, jakie dokonały się na Pomorzu 
w tym czasie, ukazują zawiłe losy 
Kaszubów, Niemców i Polaków, odkry-

wając motywy ich działań podczas 
przetaczających się przez Europę wojen.

„Strażnik rzeczy zagubionych” Ruth 
Hogan
Książka pełna humoru, ciepła i magii.  
Codzienność jawi się jako przynosząca 
kolejne szanse i nadzieję dobra wróżka 
– wystarczy tylko otworzyć się na dru-
giego człowieka.  Opowieść o miłości, 
przyjaźni i sile uczuć przekraczającej 
nawet granice śmierci. 

„Tatuażysta z Auschwitz” Heather 
Morris
Opis obozowej rzeczywistości z per-
spektywy więźnia, który poprzez swą 
opowieść oddaje hołd wszystkim zmar-
łym towarzyszom okresu niewoli.
Oparta na faktach historia zrodzonej 
w nieludzkich warunkach miłości, która 
przetrwała okrucieństwo i bestialstwo 

  obozowego życia.
„Dziewczyny z Wołynia” Anna 
Herbich
Powieść składa się z dziewięciu roz-
działów, poświęconych historiom ko-
biet, które przeżyły pogrom. Każda 
ma swą opowieść, każda opisuje ten 
okrutny czas z własnej perspektywy, 
dając świadectwo współczesnym.
Wymowę książki wzbogacają liczne 

 fotografie z opisami.

„Słowiańskie siedlisko” Monika 
Rzepiela
Czasy Mieszka I i wielkich zmian. 
Pogańska Polska staje u progu 
nowej wiary. Decyzja władcy, by 
sprzymierzyć się z chrześcijańskim 
światem, dykto-wana jest dobrem 
poddanych, ale niesie także za sobą 

dalekosiężne skutki.  
„Wodecki. Tak mi wyszło” Kamil 
Bałuk, Wacław Krupiński

Biografia Zbigniewa Wodeckiego – 
jednego z najlepszych polskich mu-
zyków i instrumentalistów, aktora  
i prezentera telewizyjnego, napisana  
w dwóch częściach – opowieści re-

porterskiej oraz autobiograficznego 
wywiadu. 

„Skradzione małżeństwo” Diane 
Chamberlain 
Piękna, a zarazem trudna miłość, se-
krety rodzinne, konsekwencje popełnia-
nych błędów, problemy rasowe i et-
niczne – to wszystko składa się na 
emocjonującą opowieść Chamberlain, 
rozgrywającą się na tle prawdziwych 

wydarzeń historycznych.

„TOPR.  Żeby inni mogli przeżyć” 
Beata Sabała – Zielińska
Książka opisująca świat ratowników  
od podszewki. Poznajemy historię 
ponad stuletniej instytucji, wsłuchujemy 
się w opowieści, anegdoty i refleksje  
o ludziach, którzy ją tworzyli, ich sile  
i zaangażowaniu, o wypadkach i akcjach 

ratunkowych. 

„Ana” Roberto Santiago 
Thriller psychologiczny z wątkiem 
kryminalno-śledczym. Wciągająca i nie-
przewidywalna akcja wypełniona jest 
nietuzinkowymi postaciami. Główna 
bohaterka – adwokat z pokaźnym 
bagażem prywatnych doświadczeń - 
podejmuje walkę z mrocznym światem 

hazardu.

„Listy do Duszki” Ewa Formella
Piękna i wzruszająca powieść, w któ-
rej miłość, wojna i ludzkie dramaty 
przeplatają się ze sobą. Akcja toczy 
się na tle historycznych wydarzeń  
i przenosi czytelnika w retrospekcyjną 
podróż po Gdańsku.  

WARTO PRZECZYTAĆ



Wyjazd edukacyjny do Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie
23 października 2018 r. Fot. Józef Bartkowski, Elżbieta Cabak, Ogorzały Małgorzata 

Instytut Nauk Geologicznych, Wydział Geografii i Geologii

Narodowe Centrum Promieniowania 
Synchrotronowego SOLARIS 

Projekt "Kultura dostępna dla seniora - program kulturalno-edukacyjny dla sądeckich seniorów"  
realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego



Muzeum Sztuki Ludowej w Paszynie

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 
11 października 2018 r.

Fot. Józef Bartkowski, Elżbieta Cabak, 
Władysław Szwenik

SUBREGIONALNE FORUM NGO, 18 października 2018 r.

Sądecki UTW na Festiwalu Zdrowia, 6 listopada 2018r.

WYKŁADY AUDYTORYJNE I SPECJALISTYCZNE 
Fot. Józef Bartkowski, Władysław Szwenik

dr Robert Ślusarek, 
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Roman Dobrzyński, esperantysta

Tomasz Biskupski, Kawon Wiesław Piprek, PTTKdr Alicja Derkowska, MTO



Muzeum Sztuki Ludowej w Paszynie

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 
11 października 2018 r.

Fot. Józef Bartkowski, Elżbieta Cabak, 
Władysław Szwenik

SUBREGIONALNE FORUM NGO, 18 października 2018 r.

Sądecki UTW na Festiwalu Zdrowia, 6 listopada 2018r.

WYKŁADY AUDYTORYJNE I SPECJALISTYCZNE 
Fot. Józef Bartkowski, Władysław Szwenik

dr Robert Ślusarek, 
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Roman Dobrzyński, esperantysta

Tomasz Biskupski, Kawon Wiesław Piprek, PTTKdr Alicja Derkowska, MTO



Fot.  Józef Bartkowski, Elżbieta Cabak

Projekt "Kultura dostępna dla seniora - program kulturalno-edukacyjny dla sądeckich seniorów"  
realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

WYKŁADY SPECJALISTYCZNE

dr Maria Molenda, Nomina Rosae
warsztaty historyczne "Z modą przez wieki"

dr Andrzek Citak, muzyk - sekcja kulturoznawstwa

 Artur Franczak, WBP - sekcja historyczna

Maria Marcinowska, Muzeum Okręgowe, Nowy Sącz

Sekcja historyczna

dr Magdalena Więckowska, UJ - sekcja turystyczno-krajoznawcza

Warsztaty artystyczne: taniec
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Z PERSPEKTYWY UCZESTNIKA

ALEKSANDER ŻARNOWSKI
   

21 września trzydziestu seniorów - mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego uczestniczyło  
w integracyjnym wyjeździe edukacyjnym do Krakowa.

OKIEM SŁUCHACZY SUTW

Zgodnie	z	programem	nasz	autokar	wyjechał	z	Nowego	
Sącz	o	6.30.	Oprócz	seniorów	jechali	nasi	opiekunowie:	
Małgorzata	Borczyk	i	Mieczysław	Witowski,	przewodnik.	

Pierwszy	 spacer	 odbyliśmy	 z	 parkingu	 pod	 Wawelem	
do	 Kościoła	 Mariackiego.	 Dla	 wszystkich	 przybyłych	
grup	została	tu	odprawiona	msza	św.	To	pierwszy	punkt	
programu	 V	 Ogólnopolskich	 Senioraliów.	 Po	 mszy	 
św.	 utworzyliśmy	 kolorowy	 pochód	 i	 ruszyliśmy	 wokół	
rynku	 krakowskiego,	 podziwiając	 wielobarwność	 koro-
wodu,	jak	również	pomysłowość	uczestników	co	do	stro-
jów,	transparentów,	popisów	wokalnych	itp.	

Bezpośrednio	po	 tym	 ruszyliśmy	na	 spacer	 edukacyjny	
po	 Krakowie,	 zwiedzając	 i	 oglądając	 z	 przewodnikiem	
miejsca	ważne	dla	odzyskania	niepodległości:	budynek	
przy	ul.	Oleandry,	skąd	wyruszył	Józef	Piłsudski,	pomnik	
Wodza	 i	 jego	 Legionistów	 przy	 ulicy	
jego	 imienia,	 pamiątkową	 tablicę	 na	
ratuszu	miejskim,	upamiętniającą	hi-
storyczną	 zmianę	 warty	 austriackiej	
na	 polską	 w	 dniu	 31.10.1918r.	 Nasz	
kierownik	 pokazał	 nam	 też	 mijane	 
na	trasie	inne	zabytki:	Collegium	Maius	
UJ,	 słynne	 okno	 na	 Franciszkańskiej	
3.	 Bardzo	 często	 podkreślał	 związki	
oglądanych	miejsc	z	Sądecczyzną	i	jej	
mieszkańcami.

Było	już	po	południu,	więc	Małgorzata	
Borczyk	 zaprowadziła	 nas	 na	 obiad.	
Był	 smaczny	 i	 pożywny,	 przywrócił	
nam	 siły.	 Mogliśmy	 znów	 wrócić	 
na	turystyczny	szlak.

Ostatnim	punktem	pobytu	w	Krakowie	
było	 zwiedzanie	 Muzeum	 Armii	
Krajowej	 im.	 gen.	 Emila	 Fieldorfa	
„Nila”.	 Stała	 ekspozycja	Muzeum	 AK	
poświęcona	 jest	 Polskiemu	 Państwu	
Podziemnemu	 i	 jego	 sile	 zbrojnej	 -	

Armii	 Krajowej.	 Dwie	wystawy	 czasowe	 to:	 	W	 drodze	
do	 Niepodległości	 -	 o	 Legionach	 Piłsudskiego	 i	 Piękna	
Niepodległa	–	o	roli	kobiet	w	odzyskaniu	niepodległości.

Również	podczas	tego	zwiedzania	w	relacji	przewodnika	
pojawiały	 się	 związki	 omawianych	 wydarzeń	 z	 Sądec-
czyzną.

Do	Nowego	 Sącza	wracaliśmy	 lekko	 zmęczeni,	 ale	 bar-
dzo	 zadowoleni.	 Dziękujemy	 pani	 Małgorzacie	 i	 panu	
Mietkowi	za	udany	wyjazd.	Zrobili	wszystko,	abyśmy	się	
dobrze	 bawili,	 zdobyli	wiedzę	 i	 zintegrowali.	 Zapewnili	
nam	nawet	wspaniałą	pogodę.

Wyjazd	zorganizowano	w	ramach	projektu	„Sądecczyzna	
przyjazna	 Seniorom”,	 realizowanego	 przy	 wsparciu	
finansowym	Województwa	Małopolskiego.

Projekt realizowany przy wsparciu 
finansowym Województwa 

Małopolskiego

Fot. Józef Bartkowski
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ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA W NOWYM SĄCZU

MAŁGORZATA PILUCH
   

We czwartek, Amerykanie obchodzią swoje największe święto - Thanksgiving. My, słuchacze UTW, 
w ramach naszej grypy konwersatoryjnej z języka angielskiego, mieliśmy Święto Dziękczynienia  
19 listopada.

 A wszystko dzięki naszej nieocenionej Bożenie 
Kocyk i Julie Boudreaux związanej ze szkołą SPLOT,  
w której uroczystość się odbyła.
 Julie, na naszych zajęciach dwa tygodnie wcześ-
niej, zaproponowała taką właśnie formę doskonalenia 
języka angielskiego. „Zróbmy sobie amerykańskie 
Thanksgiving” w Polsce” – powiedziała. „Ugotujmy 
potrawy, które zwyczajowo jada się w USA. Dam wam 
oryginalne przepisy. Spotkamy się przy stole, będzie 
fajnie!”
I było. Członkowie grupy wykazali się kunsztem 
kulinarnym w sposób perfekcyjny. Był indyk   
(w kawałkach – ma się rozumieć!), farsz do indyka,    
słodkie ziemniaki, fasolka w pieczarkowym sosie, 
zupa dyniowa, dyniowe ciasto, sos żurawinowy, ryż  
z pieczarkami, chpisy z marchewki i pietruszki, poncz... 
Każdy przygotował swoją potrawę. Było pyszne jedzenie 
i były zachwyty !
 Zanim zaczęliśmy biesiadowanie, Julie prze-
czytała piękny wiersz - modlitwę R.W. Emersona, 

który warto poznać w całości, ale ponieważ jest długi, 
zacytuję we własnym tłumaczeniu te słowa, które mnie 
wzruszyły: „ Za miłość w domu i wszędzie, każdego dnia; 
za wskazówki, żebyśmy nie zbłądzili; za każdy nowy 
poranek z jego świetlistością; za zdrowie i pożywienie; 
za miłość i za przyjaciół; za wszystko, co słyszymy  
i widzimy, a jest dobre – Panie w niebiosach, dziękuję 
Ci”.Tak właśnie uczymy się angielskiego. Gotujemy 
potrawy z przepisów po angielsku, rozmawiamy  
o tym, jakie składniki wykorzystaliśmy; co nam sprawiło 
trudność.
I kto by przewidział, że kłopotem może być różnica 
między czasem gotowania zwykłego ryżu i ryżu tzw. 
„dzikiego”; że zupa pieczarkowa z amerykańskiego 
przepisu, to produkt z puszki Campbell, której w Polsce 
kupić się nie da, więc trzeba ją zastąpić proszkiem Knorr; 
że surowa żurawina w czasie gotowania zachowuje się 
jak popcorn ?
To było fantastyczne i wzruszające!

OKIEM SŁUCHACZY

Fot. Jadwiga Banach
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 INFORMACJA

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ

I. O PROJEKCIE 

Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Sto-
warzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej 
realizuje projekt Małopolski Tele-Anioł. Projekt realizowany w ramach Osi  
9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 – poddziałanie 9.2.1 (Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres 
wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieki).
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz 
rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne 
technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne 
pozostanie w ich środowisku. 
Wsparcie skierowane jest do 10 000 niesamodzielnych mieszkańców Małopolski, którzy ze względu na wiek, 
stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Zakres wsparcia w projekcie:

•	 Zapewnienie wszystkim – 10 000 Uczestnikom projektu formy wsparcia jaką jest TELEOPIEKA – 
możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia 
życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z utworzonym na terenie województwa małopolskiego 
CENTRUM TELEOPIEKI .
10 000 uczestników projektu otrzyma bezpłatnie opaski bezpieczeństwa wyposażone  w przycisk SOS  
i kartę SIM z możliwością całodobowego połączenia głosowego z Centrum, w którym pracować będą ratownicy 
medyczni oraz wykwalifikowani asystenci teleopieki, wśród nich także psycholodzy. 

	Opaska bezpieczeństwa służy do natychmiastowego wezwania pomocy. Jest lekka, łatwa  
w obsłudze i co najważniejsze: może uratować życie. Po wciśnięciu przycisku SOS urządzenie łączy 
się z ratownikiem medycznym, który udziela adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy. 

	Opaski bezpieczeństwa wykonują pomiary tętna i dzięki wykorzystaniu tej funkcjonalności ratownicy 
kontrolują wysokość tętna u podopiecznych projektu. W razie podwyższonego tętna wykonują 
połączenia, aby zapytać jak dana osoba się czuje, ocenić stan zdrowia i sprawdzić czy nie wymagana 
jest pomoc służb pogotowia ratunkowego.

	Upadki uczestników mogą być zarejestrowane za pomocą sensora upadku umieszczonego w opasce. 
Opaski wyposażone są również w lokalizator GPS .

W ramach TELEOPIEKI przewidziano również możliwość kontaktu z asystentami Centrum Teleopieki  
w celu uzyskania wsparcia w zakresie pomocy w sprawach życia codziennego, informacji o możli-
wych formach pomocy społecznej, dostępnych formach aktywizacji społeczno-ruchowej i kulturalnej  
w najbliższej okolicy, a także w razie potrzeby kontaktu, osamotnienia, potrzeby rozmów na tematy 
codzienne – również wsparcie psychologa .

Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych/sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania zostanie określony indywidualnie dla każdego uczestnika projektu (średnio to 20 godz. usług 
dla osoby niesamodzielnej na miesiąc, świadczonych max. przez 12 miesięcy).

Formularze zgłoszeniowe można przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  
w Krakowie (ul. Racławicka 56, 330300 Kraków. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na 
stronie www.malopolska.pl/teleaniol lub pod tel. 12 61 60 611.
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 Wszyscy doskonale znają powiedzenie, że je-
steśmy tym, co jemy. Oczywiście, wiemy również,  
że w dzisiejszym świecie nie ma możliwości uniknięcia 
chemii w żywności. Wiemy też, że to co często bywa 
nazywane „zdrową żywnością”, to po prostu normalne 
produkty, tyle że droższe. Do jakiego stopnia można 
przy tym temacie przesadzić, świadczą wszystkie, 

mniej lub bardziej wydumane diety, popularność kuchni 
wegańskiej i wegetariańskiej itd. Przesada przesadą,  
ale warto zapoznać się ze składem kupowanych 
produktów podanym na etykietce. A bywa to, niestety, 
lektura porażająca.
 Można dostać zawrotu głowy, czytając  
na przykład skład śmietany, która tylko z pozoru jest 

  PORADY

ZAKUPY ŚWIĄTECZNE

KRZYSZTOF NIEWIARA
   

Szaleństwo świątecznych zakupów z paragonem – czy jest on konieczny?

Zbliża się cudowny grudniowy czas Świąt Bożego Narodzenia, Święty Mikołaj, Gwiazdka. 
Dla wielu z nas to czas wielkich zakupów: prezentów, podarunków, kreacji sylwestrowych  
i nie tylko. Jakże często są to nietrafione zakupy lub po prostu po dokładnym obejrzeniu 
ich w domu decydujemy się na ich wymianę lub zwrot.
Kupiłem sprzęt kuchenny, który okazał się wadliwy. Chciałem zgłosić reklamację,  
ale sprzedawca nie chciał jej przyjąć, bo nie miałem paragonu. Czy tylko paragon może 
być dowodem że kupiłem coś w tym sklepie? - takie pytanie często zadajemy, gdy są pro-
blemy i idziemy z nimi np. do Rzeczników Konsumenta i Federacji Konsumentów.
A co na to prawo?
Sklep musi wydać klientowi paragon - oryginał wydrukowanego z kasy fiskalnej dokumentu.  
Nie oznacza to jednak, że zakupu nie można wykazać w inny sposób. Obowiązek 
udowodnienia zakupu spoczywa jednak wtedy wyłącznie na kupującym i ma do tego kilka możliwości. 
Kupujący ma prawo przytoczyć wszelkie dowody, jakie mogą być pomocne w ustaleniu czy do transakcji doszło, 
jaki towar został zakupiony i jaka była jego cena. Przy zakupie powyżej 2 tysięcy zł sprzedawca musi potwierdzić  
na piśmie wszelkie istotne warunki zawartej umowy – dzięki temu – oprócz faktury, paragonu - mamy pisemny dowód, 
że doszło do zakupu. Taka sama zasada obowiązuje, gdy kupujemy coś na raty, przedpłaty, na zamówienie, 
na próbę. Oczywiście nie będzie to dotyczyło zakupów drobnych, spożywczych itd. Nasze szaleństwa zakupowe 
można wykazać też wyciągiem z karty bankomatowej, fakturą VAT, wydrukiem zamówienia złożonego  
np. w sklepie internetowym itd. Ponadto sklep ma obowiązek przechowywania dokumentacji związanej  
ze sprzedażą.
Nie dajmy się więc zbyć! Zdarza się to, niestety często, gdy uwierzymy stwierdzeniu sprzedawcy, „Jak nie ma 
Pan/Pani paragonu, to nic się nie da zareklamować /przyjąć zwrotu zakupionego towaru” (jeżeli oczywiście 
sklep takie zwroty realizuje, bo jak wiemy one nie są obowiązkowe dla sprzedawcy). W takiej sytuacji kupujący 
musi się jednak trochę natrudzić, zbierając dowody dokonanych zakupów w danym sklepie.
O czym informuje, życząc worów pełnych prezentów KN.

PRZECZYTAJ ETYKIETKI

MAŁGORZATA PILUCH
   

nim sięgniesz do portmonetki, czyli półżartem i całkiem serio o tym, 
co możemy znaleźć w produktach żywnościowych
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zwykłą śmietaną. Oczywiście są firmy mleczarskie, 
które w składzie śmietany mają tylko śmietanę,  
ale są i takie, które w śmietanie umieszczają np. skrobię 
modyfikowaną, gumę guar, oraz tzw. zagęstniki,  
czyli w sumie nie wiadomo co. Warto zatem czytać skład 
wyrobu i kupować taką śmietanę, w której jest tylko 
śmietana.
 Podobna zagadka tkwi w składzie jogurtów. O ile 
najmniejszy problem stanowi skład jogurtu naturalnego, 
o tyle zupełnie niezrozumiałe jest dodawanie do niego 
mleka w proszku, które w świetle ostatnich badań  
jest niezdrowe. Natomiast, jeśli przyjrzymy się składowi 
jogurtów smakowych, to stajemy w obliczu prawdziwego 
wyzwania. Fosforany sodu, guma arabska, karagen, 
lecytyna sojowa, mąka pszenna, mleczan wapnia, syrop 
glukozowo-fruktozowy - to tylko część dodatków,  
o których szkodliwości nie mamy najczęściej żadnego 
pojęcia. Nie wspominając już o  wszechobecnych 
„aromatach”, które mają sprawić, żeby jogurt był 
„owocowy”.
 Ten sam problem dotyczy serków smakowych 
i deserków mlecznych, w których znajdują się różne 
„cuda”, co jest tym bardziej niepokojące, że zjadają  
je przede wszystkim nasze dzieci.
 Sery białe, żółte, homogenizowane i topione 
mogłyby być tematem obszernej analizy, dość jednak 
powiedzieć, że w normalnym serku wiejskim znajdzie-
my na przykład wszechobecną i magiczną gumę guar  
oraz gumę ksantanową najczęściej pozyskiwaną z psze-
nicy i soi, o których wiadomo, że w 90% są GMO.  
W serze żółtym na przykład nie powinno się znajdować 
nic poza mlekiem, kulturami bakterii i podpuszczką. 
Tymczasem co się znajduje? Chlorek 
wapnia, azotan potasu i ... natamycyna, 
która jest lekiem grzybobójczym i speł-
nia rolę antybiotyku! Serki topione 
powinniśmy w ogóle wykluczyć z die-
ty, bo praktycznie nie ma w nich sera, 
zaś cała reszta składu musi budzić  
już tylko przerażenie.
 Przetwory mięsne, poza samym mięsem, także 
budzą sporo wątpliwości. Weźmy np. takie parówki, 
których mamy na rynku niezliczoną ilość rodzajów. Warto 
wiedzieć, że po pierwsze, muszą mieć przynajmniej  
65 % mięsa, żeby do produktów mięsnych się zaliczać, 
co bywa problematyczne, bo wynika z tego, że 40% 
składu parówek mięsem nie jest. Po drugie, pod żadnym 
pozorem, jeśli mają być jadalne, nie powinny zawierać 
mięsa oddzielonego mechanicznie, bo to po prostu skóra, 
chrząstki i ścięgna, o zmielonych na pył pazurkach 
drobiowych nie wspominając. Po przeczytaniu takiej 
etykietki, szybko dojdziemy do wniosku, że parówki  
to produkt bardzo podejrzany. Niestety, uwielbiają  
je dzieci, często są także jadane przez osoby starsze  
ze względu na ich niską cenę. 
 Warto również pokusić się o przeczytanie składu 
pasztetów, pasztetówek, czy zwykłej kaszanki, także tych 

z mniejszych przetwórni. Można się szczerze zdziwić, 
czytając na etykietce, że kaszanka zawiera pszenicę, 
zagęstniki oraz ... barwniki. Z jakiego powodu trzeba 
barwić kaszankę?
 Wybór olejów, zresztą bardzo duży, także stawia 
nas w pozycji niemal detektywów. Który nadaje się 
do smażenia? Który do spożycia na surowo itd.? Jeśli 
uważamy, że smalec jest niezdrowy, na ogół smażymy 
na olejach rzepakowych. Okazuje się jednak, że i tu-
taj trzeba się zaprzyjaźnić bliżej z etykietką i mieć 
świadomość, że olej zawiera kwasy tłuszczowe nasycone, 
wielonienasycone i jednonienasycone. To właśnie ilość 
kwasów jednonienasyconych decyduje o przydatności 
oleju do smażenia – musi ich być przynajmniej 
60%. Soki, nektary, napoje owocowe i smakowe  
to kolejny obszerny temat, którego analizy się tutaj  
nie podejmę. Dość powiedzieć, że w większości zawiera-
ją konserwanty, barwniki i cukier, zaś z owocami mają 
niewiele wspólnego, oczywiście oprócz nazwy. Cieka-
wostką jest fakt, że produkcja napojów owocowych  
nie posiada żadnych regulacji prawnych.
 Warto przy okazji dodać, że picie wód mine-
ralnych również bywa problematyczne, szczególnie 
dla osób w starszym wieku. Jeśli pijemy dużo wody 
mineralnej, powinniśmy wybierać średnio albo mało 
zmineralizowaną, zawierającą nie więcej niż 1500 
związków czynnych. Należy również jak najczęściej 
zmieniać rodzaj wody, ze względu na ich różnorodny 
skład.
 Można by się jeszcze pochylić nad chlebem 
naszym powszednim, ale i to jest temat rzeka, tym 
bardziej, że trudno odczytać skład chleba z jakiejkol-

wiek etykietki. Najnowsze badania 
sugerują jednak, aby, na ile to tylko 
możliwie, unikać pszenicy i to nie  
ze względu na zawarty w niej gluten 
(histeria antyglutenowa nabiera zresztą 
w naszych czasach sporego rozpędu), 
ale w związku z faktem, że pszenica 

jest GMO. Z tego samego powodu powinniśmy unikać 
soi pod każdą postacią.
 Ponieważ, jak powiedział G. B. Shaw: „Nie ma 
bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia”, temat 
jest interesujący i budzi wiele emocji. Oczywiście można 
dojść do wniosku, że nie należy dać się zwariować 
i ciągle rozmyślać o składzie kupowanej żywności. 
Innym często spotykanym poglądem jest przekonanie, 
że chemii w jedzeniu nie da się uniknąć. To wszystko 
prawda, tym niemniej zapoznanie się z etykietkami nie 
wymaga nadzwyczajnego poświęcenia ani też nie zabiera 
wiele czasu. Wystarczą tylko dobre okulary i odrobina 
świadomości. No, bo po co się truć?

 Żartobliwie puentując ten tekst, posłużę się za-
bawnym i jakże prawdziwym poglądem Marka Twaina: 
„Jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie 
tego, czego nie lubisz, picie tego, czego nie chcesz  
i robienie tego, na co nie masz ochoty”.

„JEDYNYM SPOSOBEM 
UTRZYMANIA ZDROWIA 

JEST JEDZENIE TEGO, 
CZEGO NIE LUBISZ,...”
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MASZ TYLE LAT, NA ILE SIĘ CZUJESZ

SYLWIA KUPCZYK, AGNIESZKA DYNIAKOWSKA
   

 TEB-EDUKACJA

Piękne słoneczne przedpołudnie, zatłoczone ulice sta-
rówki, spieszący się mieszczanie. To właśnie w takiej 
okolicy mieści się oddział TEB Edukacji – miejsca,  
w którym seniorzy realizują swoje pasje. Akademia  
III Wieku spełnia marzenia, prowadząc zajęcia dla osób 
po pięćdziesiątym roku życia. 

Powrót do szkoły
Tego przedpołudnia trafiłyśmy na zajęcia Florystyki  
i bukieciarstwa 50+, lecz kierunków dostępnych  
w ramach sądeckiej Akademii jest znacznie więcej: 

warsztaty terapii manualnej, kosmetyka, masaż, czy 
opieka medyczna, 
Przez chwilę podglądałyśmy uczestniczki – są skupione  
a jednocześnie zrelaksowane, autentycznie zaintere-
sowane tematem i zaangażowane w pracę. Odważnie 
zadają pytania, bez ociągania się wykonują polecenia 
nauczyciela. Panuje tu atmosfera pełna życzliwości, 
bez zbędnego spięcia i przymusu. Wszyscy odnoszą 
się do siebie z szacunkiem, a nauczycielka jest bardziej 
partnerem niż osobą oceniającą. Podpowiada, sugeruje  
i chwali każdy najmniejszy sukces. Spod rąk uczestniczek 
wychodzą piękne bukiety w stylu biedermeier, które 
każda z nich zabierze ze sobą do domu po zajęciach.

Nauczyciel prowadzi za rękę?
W przerwie zapytałyśmy nauczycielkę, czym nauczanie 
seniorów różni się od zajęć stacjonarnych.

– Seniorzy są pełni pasji, mają zupełnie inne podejście  
do nauki niż młodzi ludzie, myślą bardziej pragmatycznie. 
W większości są to osoby, które już nie pracują zawodowo, 
a wiedzę wykorzystują w codziennym życiu. 

Niektórzy z uczestników Akademii III wieku TEB mają 
nawet niemal 90 lat – dla nich często wiele poruszanych 
na zajęciach kwestii to zupełna nowość. – Trzeba 
sporo cierpliwości, odmiennego podejścia – wyjaśnia 
nauczyciel – Przyswajanie, często zupełnie nowego 
materiału przebiega w innym tempie, a zajęcia muszą 
mieć charakter praktyczny. Sucha teoria na nic się zda  
w przypadku ludzi, którzy chcą zdobytą wiedzę wy-
korzystać w codziennym życiu. 

Osoby, z którymi rozmawiam, podkreślają, że udział  
w zajęciach to gimnastyka dla umysłu i ciała. – Siedzenie 
przed telewizorem nie wystarczy, by zachować sprawność 
intelektualną – zajęcia w szkole to coś zupełnie innego, 
tutaj mózg pracuje. Widzę, jaką przemianę w ciągu roku 
przechodzą moi uczniowie – wystarczyło, by wyszli 

Podobno nigdy nie jest za późno na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Wiedzione dziennikarską 
ciekawością i zwykłą ludzką chęcią przekonania się, jak wyglądają zajęcia dla seniorów, odwiedziłyśmy 
nowosądecki oddział Akademii III Wieku w szkole TEB Edukacja.

Freshly Brewed 
Cffee Delivery

V I G I L A T T E  C O F F E E  H O U S E

Want freshly brewed coffee delivered at
your doorstep?

We deliver great-tasting gourmet
coffee to your home!

Enjoy a cup of freshly roasted coffee delivered at your home or 
office. Start your day right with our coffee delivery service.

 

KOSMETYKA  
 

FLORYSTYKA I BUKIECIARSTWO 
 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
 

 
ul. Wąsowiczów 10, 33-300 Nowy Sącz,

tel 18 531 44 90
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z domu , „ruszyli” głową i popracowali rękami.  Coś, 
co rok temu sprawiało trudność, dziś przychodzi im 
bez problemu – to dotyczy nie tylko prac florystycznych  
na zajęciach ale nawet prostych codziennych czynności. 

Trudno się z tym nie zgodzić – nauka i zdobywanie 
wiedzy jest jednym ze sposobów utrzymania dobrej 
kondycji intelektualnej. A zajęcia praktyczne których  
w Akademii III Wieku jest najwięcej angażują ich 
fizycznie i manualnie a przede wszystkim sprawiają 
najwięcej frajdy. Czy seniorzy, podejmując decyzję  
o nauce, byli tego świadomi?

Swobodnie i przyjemnie

– Uczę się hobbystycznie – opowiada pani Maria, jedna 
z uczestniczek zajęć. – Dla niektórych jest to lekarstwo 
na samotność. Dla innych sposób na to, by jak najdłużej 
zachować sprawność umysłu i rąk. Usiąść w fotelu  
i patrzeć w ekran? Dziękuję! Ja telewizji nie oglądam – 
w ogóle! 

Trafiłam tu dzięki ulotce, którą otrzymałam od koleżanki. 
Akurat szukałam zajęcia i postanowiłam spróbować. 
Spotykamy się dwa razy w tygodniu. Nie mam już obo-
wiązków domowych, więc z niecierpliwością czekam  
na zajęcia. Zawieramy tu też nowe znajomości – z jedną 
znajomą byłam w ubiegłym roku w górach . Atmosfera  
na zajęciach jest sympatyczna. Przychodzimy tu z włas-
nej woli, ale w przeciwieństwie do młodzieży nie wiążemy  

z tym życiowych planów, stąd duża swoboda i przyjemność 
z nauki. 

Bez odpowiedniego nauczyciela i życzliwego podejścia, 
nauka nie byłaby jednak tak satysfakcjonująca i sku-
teczna. Trzeba dostosować metody i tempo nauczania  
do wieku i umiejętności uczniów. 

– Przychodząc tutaj, mamy różny poziom zaawansowania, 
sprawności manualnej i wiedzy – opowiada pani Magda. – 
Zaczynałyśmy od podstaw, rozróżniania roślin, pielęgnacji 
i doboru, sukcesywnie wdrażamy się w kolejne tematy,  
a każde zagadnienie powtarzane jest kilka razy, do skutku. 
Równocześnie swoją nową wiedzę stosujemy w praktyce, 
układamy bukiety w różnych stylach, przygotowujemy 
wiązanki i dekoracje okolicznościowe. Uważam, że to 
wspaniała sprawa – nie jesteśmy w stagnacji. Zyskuję 
satysfakcję, wiedzę, rozwijam swoje zainteresowania  
i mam pięknie udekorowany dom. Dobrze trafiłam!

Opuszczamy szkołę pełne pozytywnej energii i… planów 
na przyszłość! Zainspirowały nas słowa uczestników 
zajęć i błysk w oku, który pojawiał się, gdy mówili  
o swoich pasjach – widać, jak wiele radości i satysfakcji 
daje im nauka, zdobywanie nowych umiejętności  
i spotkania z innymi. Nasi rozmówcy są najlepszym 
przykładem na to, że wiek to nie sprawa metryki,  
ale samopoczucia i podejścia do życia – w końcu nie bez 
powodu mówi się, że masz tyle lat, na ile się czujesz. 
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ŚWIĄTECZNY CZAS

ŚWIERKOWA OPOWIEŚĆ

BARBARA GIEROŃ
   

Świerki wydają się drzewami pospolitymi. Około 
czterdzieści  gatunków świerka rozprzestrzenione jest 
na półkuli północnej w Eurazji i Ameryce Północnej, 
w strefie klimatu, w którym lato jest chłodne i krótkie 
a zima ostra i długa. To tajga i borealne lasy iglaste 
występujące w Ameryce Północnej,  północnej Europie 
i Azji, których nazwa pochodzi od imienia greckiego 
boga wiatru północnego, Boreasza. W lasach borealnych 
Ameryki Północnej rośnie świerk biały i świerk czarny. 
Lasy iglaste wybrzeży Pacyfiku są siedliskiem świerka 
sitkajskiego. W niższych partiach himalajskich zboczy, 
między Afganistanem a Nepalem wyrasta malowniczy 
świerk himalajski. Na zboczach i płaskowyżach 
północno-wschodniej Azji (w tym także Japonii) - świerk 
ajański.

W Polsce naturalnym gatunkiem jest świerk pospolity. 
Najlepiej wzrasta na Białostocczyźnie, Suwalszczyźnie  
i na północnych zboczach Karpat i Sudetów.  Przynajmniej 
tak było do niedawna, dopóki nie odkryto żarłoczności 
kornika drukarza, pokonywanej na przestrzeni wielu 
miesięcy przez wzmożony, zmechanizowany wyrąb. 
Współcześnie lasom świerkowym zagrażają także 
kwaśne deszcze i charakterystyczny dla tego gatunku 
system korzeniowy, talerzowy – płytki i rozległy, więc 
podatny na wyrwanie silnym podmuchem wiatru.  

W okresie zimowym i wczesną wiosną las świerkowy  
w paśmie dolnego i górnego regla tatrzańskiego narażo-
ny jest na wyłamanie przez spadające lawiny śnieżne 

Do jednych z najbardziej urokliwych zakątków Tatr  
na początku XX stulecia należały Ciemne Smreczyny.  
To prastary, gęsty i mroczny las świerkowy, który za-
chwycał Tytusa Chałubińskiego, Stanisława Witkie-
wicza, Mieczysława Karłowicza czy Marię Pawli-
kowską-Jasnorzewską. Oczarowany tym miejscem  
był już w 1905 r. twórca tatrzańskich pejzaży, Leon 
Wyczółkowski.
A  Kazimierz Przerwa - Tetmajer  w „Ciemnosmreczyń-
skim lesie” pisał: To jest mój najpiękniejszy sen... // 
Od Ciemnych Smreczyn idzie szum / z niskiej doliny,  
z starych drzew,/ i skał straszliwych cichy rum /owija  
w kołyszący śpiew... //

Ale najwspanialszy atut świerka - jego właściwości 
rezonansowe odkryli kremońscy lutnicy. Najsławniejsi 
włoscy konstruktorzy skrzypiec – Amati, Guarneri 
i Stradivari – najwyżej cenili kilkusetletnie świerki 
wyrosłe w pobliżu górskich szczytów. W świerkowym 
drewnie odkrywali duszę instrumentu, a śpiew takich 
skrzypiec nawet teraz dźwięczy na otwartej przestrzeni 
w promieniu kilometra. 

W wierszu Henryka Cyganika „Muzyka  
w Beskidach” wiatr niezmordowanie/napina 
struny smreków// góry jak uśpione organy/
powtarzają w pamięci/fugę ośnieżonych 
chmur//   także słychać wypełnioną nutami 
leśną pięciolinię. Dla mnie zagrały Jaworki, gdy  
po św. Michale Archaniele schodził z Białej 
Wody redyk. Pośród ciemnego świerkowego 
boru pomykały za bacą białe owce, poszcze-
kiwały psy, parskał koń i skrzypiał ciągniony 
przez tegoż konia wóz, podzwaniały wiadra 
i konwie. Pokrzykiwali juhasi i honielnicy, 
co jakiś czas to jeden, to drugi, to kolejny 
pełnym głosem, radośnie zaśpiewał. Las  szu-
miał, pobekiwały owce, dzwoniły dzwonki, 
pachniała jesień.   
Na terytorium współczesnej Kanady, w erze 

Fot.Barbara Gieroń
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żaglowców, strzeliste, kilkusetletnie świerki masowo 
wyrąbywano z przeznaczeniem na maszty. Ociosane 
i wypolerowane pnie transportowano do Europy, 
Chin i Australii. Wyrabiano też ze świerka sprzęty 
domowe, gonty i kostkę brukową. Konstruowano 
szkielety szybowców. Teraz opakowania produktów 
spożywczych, zapałczane patyczki i byle jaki papier. Czy 
ktoś współcześnie wdycha zapach skropionych winem  
i rozgrzanych na blasze świerkowych gałązek, smaruje 
obolałe ciało wywarem z młodych szyszek, popija 
świerkowe piwo? 

W moim domu bożonarodzeniową choinką był za-
wsze świerk. Przystrojony błyszczącymi bombkami, 
papierowymi gwiazdkami, łańcuchami i zabawkami 
pracowicie sklejanymi przez Adwent, „anielskimi wło-
sami”, cukierkami i orzechami w pozłotkach, rajskimi 
jabłuszkami, pierniczkami i płonącymi świeczkami 
nie tylko zdobił. W myśl tradycji miał także chronić. 
Blaskiem świeczek przed nieżyczliwymi spojrzeniami 
i dostępem złych mocy. Gwiazdą Betlejemską zapewnić 
szczęśliwy powrót do domu z dalekich stron. Jabłkami 
zawieszanymi na gałązkach - zdrowie i urodę. Papie-
rowymi łańcuchami przypomnieć o zniewoleniu grze-
chem, choć w niektórych regionach Polski uważano, 
że obecność łańcuchów wzmocni rodzinne więzi  

i uchroni dom przed kłopotami. Dzwonkami przywołać 
dobre nowiny i radosne wydarzenia, a obecnością anio-
łów zapewnić opiekę nad domem i domownikami.  
W chrześcijaństwie żywe drzewko stało się symbolem 
Chrystusa jako źródła życia. 

Choinka mojego dzieciństwa była zawsze piękna 
i okazała. Nie miałam wtedy pojęcia, że zwyczaj 
stawiania drzewek wigilijnych przyjął się w XV wieku 
w Niemczech. Na sztychu Lucasa Cranacha Starszego 
z 1509 roku widnieje choinka ozdobiona gwiazdkami  
i świeczkami. Zwyczaj zdobienia choinek rozprzestrzenił 
się na cały świat z Niemiec w drugiej połowie XIX w. 
Przyczynił się do tego ślub brytyjskiej królowej Wiktorii 
w 1840 roku z niemieckim księciem Albertem Sachsen-
Coburg-Gotha. Pełne blasku choinki ozdobiły salony 
windsorskiego zamku, a potem trafiły do pałaców, 
domów i chat. Teraz zdobią także reprezentacyjne place  
i skwery miast i miasteczek, a najsłynniejsza „wyrasta” 
na placu Świętego Piotra w Rzymie. 

Za chwilę strojne choinki pojawią się w naszych 
mieszkaniach. Prawdopodobnie nie spowodują pożarów. 
Świece zapalane świerkowymi zapałkami zostały 
zastąpione ledowymi lampkami z Chin. Blask tych 
światełek nie ogrzewa. Chroni?

NOC MUZEÓW W NOWYM SĄCZU

W nowej siedzibie Muzeum Okręgowego trzeba koniecznie być    

 9 maja br. z ogromną rzeszą zwiedzających trafiłam 
za symboliczną złotówkę do nowej siedziby Muzeum 
Okręgowego. Dzień wcześniej niż w innych miastach  
w Nowym Sączu odbywała się Noc Muzeów.

Atrakcje programowe przyciągnęły tłumy, w tym 
sporą grupę rodziców z dziećmi. Dla tych ostatnich 
zorganizowano warsztaty plastyczne oraz pokazy uzbro-
jenia i umundurowania. Chłopcy robili sobie zdjęcia 
z żołnierzami i rekwizytami uzbrojenia, dla dziewcząt 
hitem była stylizacja fryzur, inspirowana malarstwem 
portretowym. Dzieci świetnie się bawiły, tworząc własne 
stylizacje ubioru, mogły też sobie zrobić pamiątkowe 

zdjęcie w kapeluszach inspirowanych modą XX wieku 
(chłopcy też się tu zdarzali). Fascynujący dla dorosłych 
i dzieci okazał się dwukrotnie przeprowadzony pokaz 
mody z I połowy XX wieku w wykonaniu członków 
Fundacji Nomina Rosae. Stowarzyszenie wniosło  
do programu jeszcze jeden bezcenny element: czytanie 
fragmentów kroniki rodziny Barbackich w wykonaniu 
Marii Molendy i Józefa Więcławka. Przyznaję się  
do zaskoczenia. Myślałam, że w tym domu dzieci 
spędzały czas na zabawie, dowiedziałam się, że cięż-
ko pracowały, sumiennie się uczyły i marzyły o wol-
nej Polsce. Były jeszcze impresje wiolonczelowe 
(Magdalena Pluta) oraz muzyczne aranżacje wierszy 

IRENA CEPIELIK
   

WARTO ZOBACZYĆ
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Emila Zegadłowicza (śpiewał Jacek Mazanec, grali 
Grzegorz Żyłka- klawisze, Daniel Waligóra- kontrabas).

W udostępnionych pomieszczeniach urządzono ciekawe 
wystawy: stałą i czasową. W ekspozycji stałej: Nowy 
Sącz w pierwszych dekadach autonomii galicyjskiej, 
odbudowa miasta po pożarze w 1894 roku, wielka 
wojna, dwudziestolecie międzywojenne, II wojna 
światowa, Galeria obrazów Bolesława Barbackiego. 
Sporo tu aranżacji wystawowych multimedialnych 
jak w muzeach Krakowa czy Warszawy. Niewątpliwą 
atrakcją była wystawa obrazów Malczewskich Jacka 
i Rafała, genialnych artystów ojca i syna, zderzenie 
naiwnego realizmu z symbolizmem. Ta czasowa wy-
stawa była możliwa dzięki wypożyczeniu obrazów 
ze zbiorów prywatnych oraz wielu polskich muzeów. 
Pokazano obrazy charakterystyczne dla twórczości obu 
artystów: portrety i autoportrety malowane przez Jacka 
Malczewskiego oraz płótna o tematyce symbolicznej 
oraz zakopiańskie i przemysłowe pejzaże Rafała,  
a także prace powstałe podczas jego pobytu w Brazylii 
i Kanadzie.

Wybór tematu pierwszej ekspozycji zmiennej w Gma-
chu Głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Są-
czu nie jest przypadkowy - wyjaśniali przewodnicy. 
Obecny gmach naszego muzeum stoi w miejscu, 
gdzie stał kiedyś dom należący do dziadka żony Jacka 
Malczewskiego. W przylegającej do niego kamienicy 
zajmował pokój artysta, kiedy przyjeżdżał odwiedzić 
swoje dzieci Rafała i Julię, które chętnie spędzały  
tu wakacje u babci Gralewskiej, szczególnie po tym  
jak po śmierci męża opuściła Kraków i zamieszkała  
w Nowym Sączu. Wystawa była więc okazją do przypo-
mnienia związków rodziny Malczewskich z Nowym 
Sączem, a zarazem sposobnością do zaprezentowania  
i porównania malarstwa obu artystów. 

Tym, którzy jeszcze tu nie byli, radzę jak najszybszą 
wizytę. Nie ma już co prawda obrazów Malczewskich, 
ale wystawa Nasze zbiory nasza chluba, jest im-
ponująca. Została przygotowana z okazji 80-lecia 
działalności Muzeum Okręgowego (gromadzone  
przez mieszkańców pamiątki z przeszłości po raz pierw-
szy zaprezentowano na Zamku Królewskim 12 sierpnia 
1938 roku, wtedy zapadła też decyzja o powołaniu 
muzeum). Od tamtego dnia minęło 80 lat. W tym czasie 
muzeum stało się jedną z najważniejszych instytucji 
kultury nie tylko na ziemi sądeckiej, ale w całej 
Małopolsce. Dzisiaj Muzeum Okręgowe w Nowym 
Sączu to instytucja województwa małopolskiego,  
która pod swoimi skrzydłami ma kilka oddziałów: 
Sądecki Park Etnograficzny i Miasteczko Galicyjskie, 
Galerię Marii Ritter (Ritterówkę), Muzeum Lachów 
Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich  
w Podegrodziu, Muzeum Pienińskie im. Józefa 
Szalaya w Szczawnicy, Muzeum Nikifora w Krynicy-
Zdroju (Romanówkę) oraz bibliotekę specjalistyczną  
z bogatymi zbiorami Sandecjanów .

Wystawa obrazuje, jak zmieniały się miejsca 
gromadzenia zbiorów, jacy ludzie i instytucje mieli 
wpływ na wzrost rangi sądeckiej placówki. Wzrusza 
zachowana z czasów, gdy muzeum mieściło się w zam-
ku, pamiątkowa księga gości, która ocalała z resztą 
niewysadzonej baszty. Mnie osobiście oczarowały zbiory 
obrazujące naszą wielokulturowość. Obok obrazków 
Nikifora i jego naśladowców, są ikony z terenów  
po łemkowskich, dzieło Hasiora i obrazy Stachowicza, 
trochę dalej ludowe rzeźby z Paszyna i bobowskie 
koronki. Ogromne wrażenie robi gramofon wykonany 
w 1918 roku przez Wojciecha Migacza, którego 
reporterskie zdjęcia prezentowane są w dużej ilości.  
Są tu też eksponaty, których na pewno większość z nas 
nie widziała.  Naprawdę warto tu przyjść.

Wystawę będzie można oglądać do 17 lutego 2019 roku. 

Fot. Irena Cepielik

Fot. Irena Cepielik
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Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „Beskid” Koło 
Przewodników Beskidzkich i Terenowych w ramach 14 
letniej współpracy z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku w roku akademickim 2017/2018 zorganizowało 
dla słuchaczy i sympatyków 8 wycieczek: w tym  
5 pieszych i 3 autokarowe. We wszystkich formach 
wyjazdów wzięło udział 228 uczestników.
Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych, wędrowaliśmy 
Nowosądeckimi Szlakami Spacerowymi PTT, które 
składają się z 5 odcinków o łącznej długości 52,5km. 
Otaczają one Kotlinę Sądecką i miasto Nowy Sącz, 
przebiegając łagodnymi wzniesieniami Beskidu 
Wyspowego, Pogórza Rożnowskiego oraz Beskidu 
Niskiego. Szlaki te umożliwiają turystom niezależnie 
od ich wieku i kondycji na odbywanie łatwych 
wycieczek górskich. Najwyższymi górami tych szlaków 
są: Białowodzka Góra (614 mnpm.) z rezerwatem 
„Białowodzka Góra - Zamczysko” nazywanym 
przez turystów „Małą Sokolicą”, Dąbrowska Góra  
(583 m npm.) ze wspaniałymi widokami na Jezioro 
Rożnowskie i Pogórze Rożnowskie. Najwyższą „górą” 
w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza  
z widokiem na Kotlinę Sądecką i okoliczne pasma 
górskie, a nawet Tatry jest Majdan (499 m.npm.). 
Zorganizowano również wycieczką górską w Beskid 
Sądecki - Cyrla.
11 listopada 2017 r. (sobota) 100 wycieczka PTT - 
SUTW – Szlak Spacerowy PTT, nr 3 „wschodni” 
- znaki zielone, Nowy Sącz - Chruślice (przekaźnik) 
- Januszowa - Librantowa - Kuminowiecka Góra  
(543 m.npm.) - Librantowa. 
W świąteczną  sobotę w 
wycieczce wzięło udział 
24 osoby, przy pięknej 
pogodzie, cudownej wi-
doczności podziwiano  
panoramy Beskidów i Po-
górza Rożnowskiego. Na 
Kuminowieckiej Górze 
czekał rozpalony przez  
gospodarza Stefana Sowę 
grill, na którym pieczono 
kiełbaski, krupniok i inne 
specjały. Gospodarz ura-
czył nas wspaniałym „so-
kiem” wiśniowym oraz 

marynowanymi grzybami i jarzynami. Przy grillu  śpie-
waliśmy patriotyczne pieśni.
Każdy z uczestników  100 Jubileuszowej wycieczki  
otrzymał  pamiątkowy dyplom  opracowany i wykonany 
przez Adama Andrzeja Wojnarowskiego. 
A.A. Wojnarowski zmarł 11 sierpnia 2018 r. mając 69 lat. 
Cześć jego pamięci.  
Przewodnicy: Wanda Wcześny, Łukasz Musiał 
-Prezes Koła Przewodników PTT, i Wiesław Wcześny 
10 grudnia 2017 r. (niedziela) 101  wycieczka – Szlak 
Spacerowy PTT, nr 1 „zachodni” znaki czerwone, 
Trzetrzewina – Szcząb , szlak PTT, nr 2-znaki zielone, 
Szcząb- Chełmiec.
Przy słonecznej pogodzie w wycieczce wzięło udział 
16 osób, przy wiacie w Chełmcu na ognisku pieczono 
kiełbaski
Przewodnik: Maciej Zaremba

POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE 
ODDZIAŁ „BESKID” W NOWYM SĄCZU  

- KOŁO PRZEWODNIKÓW
BESKIDZKICH I TERENOWYCH

WYCIECZKI TURYSTYCZNE – ROK AKADEMICKI 2017/2018
14 LAT WSPÓŁPRACY PTT - SUTW 2004- 2018

Fot. Wanda Wcześny

Fot. Wanda WcześnyProjekt A.Wojnarowski
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18 lutego 2018 r. (niedziela) 102 wycieczka – wycieczka 
górska - Główny Szlak Beskidzki - znaki czerwone, 
Beskid Sądecki-Pasmo Jaworzyny Krynickiej: Rytro-
Cyrla schronisko-Rytro. W wycieczce w pięknej 
zimowej scenerii uczestniczyło wyjątkowo aż 24 osoby.
Przewodnik: Maciej Zaremba

25 marca 2018 r. (niedziela palmowa) wycieczka 
autokarowa, 103 wycieczka.
Trzynasta  już tradycyjna wycieczka autokarowa dla 
słuchaczy i sympatyków SUTW, na konkurs palm 
wielkanocnych. Zakopane, Krzeptówki   Sanktuarium 
M.B. Fatimskiej, Tatry –Kasprowy Wierch.
Trasa wycieczki liczyła około 180 kilometrów.
ZAKOPANE 
Najwyżej położone miasto w Polsce /750 - 1000 
m.npm/. Leżące w Paśmie Podtatrzańskim, pomiędzy 
Tatrami –masywem Giewontu /1894 m.npm/ a Pasmem 
Gubałówki /1123 m.npm/, liczy  35 tyś. mieszkańców  
i jest odwiedzane przez ok. 2 miliony turystów rocznie. 
Największy w polskich górach ośrodek turystyczny  
i narciarski, miejscowość uzdrowiskowa, odgrywa dużą 
rolę kulturalną, rozwija się tu sztuka ludowa.
Krzeptówki  - Parafia Niepokalanego Serca Najświęt-
szej Maryi  Panny, Sanktuarium Matki Bożej Fatim-
skiej
Wybudowane jako wo-
tum za ocalenia życia 
papieża Jana Pawła II w 
zamachu 13 maja 1981 
r. Opiekę nad tym miej-
scem kultu  sprawują 
księża pallotyni. Pro-
boszczem  Kustoszem 
Sanktuarium  od 2007 r. 
jest  ks. dr Marian Mu-
cha SAC, kapelan stra-
żaków powiatu tatrzań-
skiego, wikariuszem ks. 
mgr Grzegorz Świecarz 
SAC.

W Sanktuarium uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świę-
tej, powitani przez ks. proboszcza. We mszy św. uczest-
niczył jako celebrans, uczestnik wycieczki ks. Stanisław 
Pietrzak-Przewodnik Honorowy PTTK „Beskid”, eme-
rytowany proboszcz i Kustosz Sanktuarium śś. Świerada 
i Benedykta w Tropiu, a po Mszy św. uczestniczyliśmy  
w konkursie palm wielkanocnych.
TATRY
Najwyższe pasmo  Karpat leżące w łańcuchu tatrzańskim, 
w Centralnych Karpatach Zachodnich, powierzchnia  Tatr  
to 785 km 2, z tego ok.175 km 2 leży w granicach Polski  
a ok. 610 km 2 w granicach Słowacji, długość wzdłuż 
Grani Głównej  80 km. Tatry są objęte  ochroną  przez 
ustanowienie  na obszarze Polski  Tatrzańskiego Parku 
Narodowego TPN, a na terenie Słowacji  Tatrzańskiego 
Narodowego Parku TANAP.
Podział: Tatry Zachodnie - najwyższy szczyt Bystra 
/2248m.npm/, po polskiej stronie Starorobociański 
Wierch/2167 m.npm/, Giewont Wielki /1894 m.npm/  
z krzyżem na szczycie jest uznawany za najwyższy szczyt 
w Tatrach Zachodnich położony w całości na terenie 
Polski, Tatry Wysokie  najwyższym szczytem  całych 
Tatr jest Gerlach /2655 m.npm/, po stronie polskiej  
graniczny północno-zachodni wierzchołek Rysów/2499 
m.npm/. Tatry Bialskie/Bielskie/ od Tatr Wysokich 
oddziela Przełęcz pod Kopą najwyższym szczytem jest 
Hawrań /2254 m.npm/.
Kolejka na Kasprowy Wierch
Jest jedyną w Polsce wysokogórską kolejką linową, 
biegnie z Kuźnic przez Myślenickie Turnie na Kasprowy 
Wierch /1988 m.npm/, zbudowana w 1938 r., generalnie 
przebudowana latach 2007/2008. Obecnie nowoczesne 
wagoniki przewożą do 60 osób, trasa wynosi  4353m, 
różnica poziomów 936m, dwudziestominutowa po-
dróż nad tatrzańskimi dolinami obfituje w wspaniale 
widoki i dostarcza niezapomnianych wrażeń. Pobyt  
na Kasprowym Wierchu 1 godz. 40 minut. Górna stacja 
położona jest na wysokości /1959 m.npm/.
Kasprowy Wierch
Szczyt w Tatrach Zachodnich, położony jest na grani 
głównej Tatr na granicy polsko-słowackiej. 
W 1938 r. zbudowano wysokogórskie Obserwatorium 
Astronomiczne IMGW, jest to najwyżej położony 
budynek w Polsce, wznosi się nad górną krawędzią kotła 
Suchego Kasprowego.
Dojazd autokarem do Kuźnic pod dolną Stację Kolejki 
Linowej, na godz. 14-tą mieliśmy rezerwację  dla 46 
uczestników wycieczki /rezerwacja w styczniu 2018 r. 
ceny biletów: ulgowy 53 zł, normalny 63 zł/ na wyjazd 
na Kasprowy Wierch. Pogoda wspaniała, Tatry w słońcu, 
cudowna widoczność na Kasprowym Wierchu metr 
śniegu.
Spacer w warunkach zimowych pod opieką  Sławka 
Wcześnego bardziej wytrwałych Granią Główną Tatr 
w Kierunku Świnicy /2301 m.npm/ na najbliższy 

Fot. Wanda Wcześny

Fot. Józef Bartkowski
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dwutysięcznik tatrzański Beskid /2012 m.npm./ czas 
przejścia tam i z powrotem 1 godzina. Restauracja  
i Bar znajdujące się na Stacji Kolejki Linowej pękały  
w szwach. Po zjechaniu do Kuźnic busami przejechaliśmy 
na  parking pod Wielką Krokiew. Uczestnicy wycieczki 
którzy pozostali w Zakopanem pod opieką Józefa 
Bartkowskiego zwiedzali miasto. W drodze powrotnej 
w konkursie palm wielkanocnych z nagrodami 
uczestniczyły dzieci: Milena Jurczak oraz Małgosia 
i  Jaś Fałowscy Honorowymi uczestnikami wycieczki 
były Panie: Elżbieta Pachoń, członek Zarządu SUTW  
z siostrą Moniką Geras.      
Dziękuję  za opiekę nad uczestnikami wycieczki Panom: 
Józefowi Bartkowskiemu i Sławomirowi Wcześnemu 
W wycieczce uczestniczyło 55 osób.
Kierowcą autokaru był Pan Marek Jeż.
Przewodnicy:  Wiesław Wcześny, Józef Bartkowski  
i półprzewodnik Sławomir Wcześny.
3 maja 2018 r. (czwartek) 104  wycieczka - Szlak 
Spacerowy PTT nr 3 - znaki zielone, Dąbrowa Góry-
Dąbrowska Góra-Kuminowiecka Góra-Librantowa.

Tradycyjna świąteczna 3-majowa wycieczka w której 
wzięło udział 19  osób. Pogoda wspaniała, ciepło  
i słonecznie. Na Dąbrowskiej Górze przy kapliczce 
upamiętniającej pobyt na Sądecczyźnie w 1999 r. papieża, 
świętego Jana Pawła II, uczestnicy modlili się śpiewając 
ulubioną pieśń świętego „Barkę”. Na Kuminowieckiej 
Górze czekał na nas rozpalony grill przez Pana Stefan 
Sowę z małżonką. 
Przewodnicy Maciej Zaremba i Wiesław Wcześny                    
7 czerwca 2018 (czwartek)  
Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego 
2017/2018
Wręczenie Tytułów Honorowego Członka Sądeckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla Antoniego Łopucha 
i Wiesława Wcześnego.
Dziękuję bardzo za ten zaszczyt, ale to nie jest tylko 
moja zasługa, ale całego Klubu Przewodników Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział „Beskid” w Nowym 
Sączu w imieniu którego prowadzimy wycieczki. 
Szczególnie dziękuję kol. Maciejowi Zarembie 
Prezesowi Honorowemu PTT. Dziękuję wszystkim 

uczestnikom wycieczek słuchaczom i sympatykom 
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szczególne 
podziękowania dla mojej siostry Wandy Wcześny oraz 
Pani Marii Kozik, które uczestniczyły  prawie w każdej 
mojej wycieczce.
Dziękuję -  Wiesław Wcześny  Członek Honorowy 
SUTW
10 czerwca 2018r (niedziela) 105  wycieczka - Szlak 
Spacerowy PTT, nr 5 - znaki niebieskie, Dąbrówka 
Polska-Majdan.
Kolejna tradycyjna już 14-ta wycieczka zorganizowana 
na zakończenie Roku Akademickiego SUTW,  
w której wzięło udział 23  osoby. W Dąbrówce Polskiej 
zwiedziliśmy zabytkowy kościół p.w. Świętego Rocha 
zbudowany z drzewa modrzewiowego na przełomie 
XVI i XVII w., znajdujący się na Szlaku Architektury 
Drewnianej  Małopolski. Na miejscowym cmentarzu, 
odwiedziliśmy grób śp. Stanisława Smagi, nauczyciela, 
przewodnika i alpinisty, który w 1998 roku zginął  
w Andach. Na trasie, na terenie starej strzelnicy 
zapłonęło ognisko, przy którym pieczono kiełbaski  
i inne specjały. Z Majdanu /499 m.npm/ podziwialiśmy 
panoramę Beskidów.

Przewodnicy Wojciech Szarota Prezes Zarządu 
Głównego PTT, Prezes Zarządu Oddziału PTT 
„Beskid” i Wiesław Wcześny
25 sierpnia  2018 r. (sobota ) 106  wycieczka, wycieczka 
autokarowa  
Beskid Niski – Ziemia Gorlicka –Gmina Sękowa 
Na trasie: Nowy Sącz - Gorlice - Siary - Sękowa - 
Owczary - Ropica Górna - Męcina Wielka - Bartne 
-Przełęcz Małastowska - Cmentarz - Schronisko na 
Magurze Małastowskiej - Nowy Sącz
Piękna pogoda z odrobinką deszczu.
Sękowa położona w Paśmie Magurskim na potokiem 
Sękówka.
Kościół pw. śś. Filipa i Jakuba Młodszego
Zbudowany około 1520 r. drewniany, gotycka świątynia 
zachowała swą pierwotną, niezwykle oryginalną 
konstrukcję. Jej głównymi elementami są sięgające 
niemal do powierzchni ziemi jakby falujące dachy, 
wzbogacona w XVIII w. o kwadratową wieżę i soboty. 

Fot. Arch. dabliu

Fot. dabliu
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Wewnątrz zachowały się cenne elementy zabytkowe  
z XVI w. jak: kamienna chrzcielnica, krucyfiks, 
zacheuszek z początku XVIII w. późnorenesansowy 
ołtarz główny i polichromia z końca XIX w. W 2003 
kościół został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO.
Serdeczne podziękowanie dla Pani Beaty Stępień 
Przewodnika w kościele.
Siary nad potokami Siary i Sękówka, neobarokowy 
Pałac Długoszów z 1900 r
Owczary Górne
Wieś założona w XIV w. przez osadników niemieckich 
pod nazwą Rychwałd nad potokiem Siary. Część górna 
wsi zamieszkała była przez Łemków.
Cerkiew grekokatolicka pw. Opieki Bogarodzicy
Obecną świątynię zbudowano 1653 r. Jest to jedna 
z najpiękniejszych, najlepiej zachowanych cerkwi 
zachodniołemkowskich. Trójdzielna o konstrukcji 
zrębowej, nad nawą i prezbiterium oddzielne potrójnie 
łączone namiotowe dachy. Cenne wyposażenie z XVII  
i XVIII w.ściany zdobione polichromią z 1938 r. 
Dominuje tu złocisty ikonostas z XVII w.
W 2013 r. świątynia został wpisana na listę dziedzictwa. 
Znajduje się na szlaku Architektury Drewnianej 
Małopolski.
Serdeczne podziękowania dla Pani Renaty Bania 
Przewodnika w cerkwi. 
Męcina  Wielka
Wieś założona w XIV w. była to jedna z nielicznych wsi 
zamieszkana przez Polaków. W XVII w. podzieliła się 
na dwie części. W jednej mieszkali Łemkowie –dzisiaj 
Męcina Wielka, w drugiej Polacy –dzisiaj Męcina Mała.
Cerkiew grekokatolicka pw.śś.Kosmy i Damiana.
Zbudowana w 1809 r. trójdzielna, o konstrukcji zrębowej, 
dach kryty gontem, obok dzwonnica drewniana z 1990 r.
Ropica Górna, dawniej Ropica Ruska, Ropica 
Sękowska
Założona w XVI w. w dolinie potoku Sękówka, obecna 
nazwa od 1949 r. W 1875 r. odkryto tu złoża ropy 
naftowej, działały tutaj 74 szyby.
Cerkiew grekokatolicka pw. św. Michała Archanioła
Wybudowana na początku XIX w. typ zachoniołemkow-
ski, trójdzielna o konstrukcji zrębowej, dach na nawą  
i prezbiterium łamany dwuspadowy. Ściany wraz stropa-
mi ozdobione polichromią z przełomu XIX i XXw. Wnę-
trze zdobi kompletny ikonostas z połowy XVIII w.
Serdeczne podziękowania dla  Pani Marty Madej 
Przewodnika w  cerkwi.
Bartne
Jedna z najdłuższych wsi łemkowszczyzny, o zabudowie 
tzw. łańcuchowej. Nazwa pochodzi od bartnictwa, a wg 
etymologii ludowej nazwa wywodzi się od połączeń 
słów „bór tnę”. W XIX w. wieś rozsławiły warsztaty 

kamieniarskie, zachowały się tu chyże łemkowskie  
z XIX w.
Cerkiew prawosławna  pw. śś, Kosmy i Damiana 
Wybudowana w 1928 r. na wzór cerkwi w Krzywej, 
lecz o połowę mniejsza, jednonawowa o konstrukcji 
zrębowej, bez wieży, oszalowana, pokryta blachą. 
Wewnątrz skromne wyposażenie, z pierwotnego 
ikonostasu przywiezionego z Poczajowa zachowały się 
carskie wrota i ikona ostatniej wieczerzy.
Serdeczne podziękowania dla Pani Grażyny Falenczak 
Przewodnika w cerkwi.
Cerkiew  grekokatolicka  pw.śś.Kosmy i Damiana
Wybudowana w 1842 r. trójdzielna o konstrukcji 
zrębowej, pokryta gontem z wieżą z XVIII w. Obecnie  
filia Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów  
w Gorlicach. Eksponowane są elementy sztuki sakralnej, 
m.in. kompletny ikonostas z XVIII w.
Bartne  - Bacówka - Schronisko PTTK, przy Głównym  
Czerwonym Szlaku Beskidzkim, wybudowane w 1977 r.
Przełęcz  Małastowska  /604 m.npm/ 
Cmentarz  z  I wojny światowej nr  60, zaprojektowany 
przez Dušana Jurkoviča. Ma  kształt  foremnego  
dwunastoboku, głównym akcentem jest drewniany ołtarz  
tworzący  jakby  ścianę  płaczu. Swoistym ukłonem 
Jurkoviča w stronę Polaków jest umieszczona w ołtarzu 
kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Spoczywa 
tu 174 żołnierzy austriackich.

Magura Małastowska, Schronisko PTTK im. Prof. 
Stanisława Gabryela
Jest najwyższym wzniesieniem /814 m.npm/ grzbietu 
ciągnącego się z północnego zachodu na południowy 
wschód. Na południowym wschodzie od kulminacji 
Magury, na wysokości  740 m.npm. stoi przytulne  
i zharmonizowane z otoczeniem schronisko zbudowane 
w 1965 r. /obecnie w remoncie/ Schronisko jest węzłem 
szlaków turystycznych w Beskidzie Niskim.
Dwudziestominutowy spacer do schroniska gdzie na  
uczestników wycieczki czekały zamówione  gorące 
kiełbaski, herbata  i napoje serwowane przez obsługę.
Serdeczne Podziękowania dla Pana Szefa  Grzegorza 

Fot. Włodzimierz Jaremczak
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Wacka i Załogi.
Schronisko na Magurze Małastowskiej  było ostatni, 
punktem wycieczki.
W wycieczce wzięło udział tylko 37 osób.
Kierowcą autokaru był  Pan  Marcin  Jasiński  z  Firmy 
MAR-POL
Przewodnik Wiesław Wcześny
22 września 2018 r. (sobota)  107 wycieczka, wycieczka 
autokarowa
Beskid Niski - Ziemia Gorlicka - Gminy Ropa - 
Gorlice - Uście Gorlickie.
Gmina Ropa: Ropa, Klimkówka, Łosie
Ropa
Wieś lokowana przywilejem króla Kazimierza Wielkiego 
w XIV w. od 1399 r. we władaniu rodu Gładyszów, 
W 1530 r. Seweryn Boner szukając tu złota natknął się 
na  olej skalny-ropę  naftową. Ropa była polską etniczną 
wsią graniczną, od Łosie zaczynała się łemkowszczyzna.
Parafia p.w. św. Michała Archanioła
Do roku 1995 funkcje kościoła parafialnego pełnił kościół 
zbudowany w 1761r. /obecny nowy  kościół zbudowano 
w latach 1962-1990/. Fundatorami byli właściciele 
wsi Wilhelm i Petronela Siemieńscy. Jest to świątynia  
w stylu barokowym, nawiązująca do łemkowskiej kultury 
cerkiewnej. Korpus Kościoła drewniany o konstrukcji  
zrębowej. W 1900 roku do kościoła dobudowano dwie 
murowane kaplice, nad którymi wzniesiono murowane 
wieże. W 1956 roku do prezbiterium dostawiono 
nową zakrystię i kruchtę. Drewniana część świątyni 
składa się z nawy i prezbiterium, nakrytych blaszanym 
wielospadowym dachem. Wnętrze nakryte płaskimi 
stropami ozdobione podobnie jak ściany polichromią 
figuralną z 2 poł.XIXw. Serdeczne podziękowanie dla 
Pani Agaty Kawa Przewodnika w kościele.
Łosie
W 2 poł. XIV w. król  Kazimierz Wielki nadał  ziemie 
doliny Ropy Janowi Gładyszowi. Łemkowie z Łosia byli 
wytwórcami na bazie  ropy naftowej smaru do maszyn i osi 
pojazdów  tzw. mazi. Produkty te sprzedawali i w trakcie 
wypraw handlowych odbywanych charakterystycznymi 
wozami, samych producentów nazywano „maziarzami”.
Cerkiew grekokatolicka pw. Najświętszej M.P.
Zbudowana w 1810 r. drewniana, w 1928 r. przebudowana, 
trójdzielna, składa się z prezbiterium, nawy i babińca nad 
którym jest pochyła wieża. Ściany obite gontami, dachy 
pokryte blachą miedzianą. Wnętrze o płaskim stropie 
zdobi polichromia figuralna i ornamentalna z 1935 r. 
barokowy klasycystyczny ikonostas z kompletem ikon  
z przełomu XIX i XX w. Na poddaszu schronienie 
znalazła kolonia nietoperza podkowca małego.
Serdeczne Podziękowanie dla Pani  Oksany  Suchanicz  
Przewodnika w cerkwi.

Gmina Gorlice: Bielanka
Gorlice
Miasto powiatowe w dolinie Ropy, założone przez króla 
Kazimierza Wielkiego w 1354 r.
Bielanka
Wieś na potokiem Bielanka, historią sięga XIV w.  
kiedy to rycerz Paweł Gładysz i jego syn Jan za zasługi 
otrzymali od króla Kazimierza Wielkiego tereny nad 
rzekami: Zdyni Małej, Zdyni Wielkiej i Ropy. Mieszkańcy 
także zajmowali się wytwarzaniem dziegdziu, a swój 
towar dźwigali na plecach w specjalnych drewnianych 
krosnach.
Cerkiew grekokatolicka p.w.Opieki Bogarodzicy 
Zbudowana w 1773 r. W 1946 r. świątynię zniszczył 
pożar, spłonęły dachy z hełmami nad prezbiterium  
i nawą, które niefortunnie odbudowano. We wnętrzu 
ikonostas  z poł. XVIII w.
Nowa cerkiew prawosławna pw. Matki Bożej  
i Poczajowskiej ikony Matki Bożej. Zbudowana  
w latach 2012 – 2014, murowana z charakterystycznymi  
złotymi  kopułami, które są widoczne z daleka.
Gmina  Uście Gorlickie 
Uście Gorlickie - Uście Wołoskie - Uście Ruskie nad 
Ropą i jej dopływem Zdynią, wieś lokowana w 1512 r.  
w XIX w. istniały tu huty żelaza i szkła. 
Kierunek: Uście Gorlickie – Czarna – Brunary – 
Banica – Izby – Bieliczna
Czarna 
Wieś w dolinie potoku Czarna dopływem Białej 
Dunajcowej. W XVI w. własność biskupów krakowskich, 
należała do „Państwa Muszyńskiego”. 
Cerkiew grekokatolicka pw. św. Dymitra   
Pięknie  położona, trójdzielna, jest jedną z najstarszych 
cerkwi łemkowskich na pocz. XIX w. przebudowana. 
Nawa nakryta jest blaszanym namiotowym dachem po-
dwójnie łamanym, prezbiterium dachem trójspadowym. 
Wnętrze nawy, prezbiterium i babińca zdobi polichromia 
z XIX w. Ikonostas barokowy z kompletem ikon.
Serdeczne Podziękowania dla Pani Zofii Majer 
Przewodnika w cerkwi.
Brunary Wyżne i Niżne 
Położone nad Białą Dunajcową, nazwa wywodzi się 
od słowa bronar – rzemieślnik wyrabiający brony. 
Wieś lokowana w 1335 r. na surowym korzeniu przez 
króla Kazimierza Wielkiego, należała do „Państwa 
Muszyńskiego”.
Cerkiew grekokatolicka pw św. Michała Archanioła
Zbudowana pod koniec XVIII w. przebudowana  
w 1831r. nawa i dawne prezbiterium nakryte wspólnym 
dachem namiotowym. Wnętrze nawy i prezbiterium 
ozdobione polichromią z kończ XIX w. Barokowy 
ikonostas bogato zdobiony, szczególnie prezentują 
się carskie wrota  z ażurową dekoracją.W nawie dwa 
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barokowe ołtarze z XVIII w  Cerkiew wpisana na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Serdeczne Podziękowanie  Pani Patrycji Bochenek 
Przewodnika w cerkwi.
Kierunek: Uście Gorlickie - Hańczowa - Wysowa 
Zdrój - Blechnarka
Hańczowa 
Wioska łemkowska nad Ropą ,założona w 1486 r. przez 
Gładyszów.W 1931 r. przeszła na prawosławie /schizma 
tylawska/.
Cerkiew grekokatolicka pw. Matki Bożej 
Zbudowana przed 1871 r. Ocalała przed dewastacją dzię-
ki remontowi przeprowadzonemu przez Łemków i cie-
śli z Orawy. Trójdzielna z wieżą w której górnej części 
umieszczono  zegar. Wnętrze pokryte polichromią wy-
konana pod koniec XIX w. W prezbiterium znajduje się 
barokowy ołtarz główny, w nawie dwa boczne ołtarze.
Kierunek: Uście Gorlickie - Kwiatoń - Gładyszów - 
Zdynia - Konieczna - Regietów.
Kwiatoń
Wieś nad Zdynią, 
lokowana w 1462 r. 
pierwotnie nosiła nazwę 
Kwiatków.
Cerkiew grekokatolic-
ka pw. św. Paraksewy 
Należy do najpiękniej-
szych świątyń greko-
katolickich. Uznaje się 
ją za przykład północ-
nozachodniego łem-
kowskiego budownic-
twa. Zbudowana pod 
koniec XVII w. wieżę 
dobudowano w 1743 r. 
Wszystkie części po-
kryte łamanymi dachami. Wnętrze zdobi polichro-
mia z 1904 r. Między nawą a prezbiterium znajdu-
je się złocony i pięknie ozdobiony ikonostas z 1904 r.  
W XIX i XX w. cerkiew była wielokrotnie remontowana.     
W 2003 r. wpisana na listę Światowego Dziedzictwa.
Serdeczne Podziękowania Panu Janowi Jachyrze 
Przewodnikowi cerkwi.
Cerkiew prawosławna pw. św. Paraksewy
Gdy w 1932 r. większość mieszkańców przeszła na 
prawosławie, w następnym roku na granicy z Uściem 
Gorlickim postawiono drewnianą cerkiew. Jest to 
skromna bezwieżowa  świątynia. Jest budowlą zrębową, 
trójdzielna, dachy kalenicowe kryte blachą. Zachował 
się kompletny ikonostas. Po wysiedleniu Łemków była  
użytkowana jako  magazyn. Miejscowa prawosławna 
wspólnota odzyskała ja i w 1988 r. została ponownie 
konsekrowana.

Regietów Wyżni
Wieś założona w 2 poł. XVI. wieś łemkowska przestała 
istnieć po Akcji Wisła, dziś to rozległa dolina. Jedynym 
śladem bytności ludzi jest stary cmentarz.
Regietów Niżny
Założony na prawie wołowskim w 1521 r.  
Po wysiedleniach ponownie zasiedlony, tereny te 
przeszły na własność PGR. Wybudowano olbrzymie 
owczarnie, które obecnie są do wykorzystane do hodowli 
koni huculskich, na magazyny, biura i karczmę.
W Regietowie znajdują się dwie cerkwie prawosławne 
pw. św. Michała Archanioła,  zbudowana w latach 30-
tych XX w. obecnie nie używana, oraz zbudowana  
w latach 2008-2012  murowana. 
Regietów Stadnina Koni huculskich
Od 2013 r. należy do struktury Kombinatu Rolnego  
w Kietrzu.
Hucuły to prymitywna rasa koni górskich, jest jedną  
z najstarszych polskich ras.
W dniach 21 - 23 września odbywa się cykliczna 
impreza Promocja Koni Rasy Huculskiej, oraz konne 
zawody  sportowe, jarmark rękodzieła, kupowanie konia  
w ciemno i występy artystyczne. Przez dwie godziny 
uczestniczyliśmy w tej imprezie, wstęp tylko 5 zł.
W wycieczce uczestniczyło aż! 30 osób.
Kierowcą autokaru był  Pan Marek Jeż. DZIĘKUJEMY   
Przewodnik Wiesław Wcześny                                                                               

Wszyscy uczestnicy wycieczek autokarowych   otrzymali 
obszerne Biuletyny wycieczkowe opracowane przez 
Przewodników PTT Tadeusza i Wiesława Wcześny a to: 
25 marca – 12 stron, 25 sierpnia 12 stron, 22 września 
20 stron.  
14 lat Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to 14 
lat współpracy z Kołem Przewodników Beskidzkich 
i Terenowych PTT Odział „Beskid” w Nowym Sączu. 
Przez ten okres zorganizowaliśmy 107 wycieczek 
turystycznych, a to 80 pieszych i pieszo-rowerowych 
oraz 27 autokarowych.

Wycieczki te były bardzo atrakcyjną formą czynnego 
wypoczynku, na których uczestnicy mogli poznać  
i podziwiać kulturę, przyrodę i zabytki Polski i Słowacji.
Każda wycieczka  była miłym spotkaniem koleżeńskim, 
we wszystkich formach tego aktywnego wypoczynku 
wzięło udział łącznie  2.378   uczestników.
W imieniu Koła Przewodników PTT Odział „Beskid” 
w Nowym Sączu  serdecznie dziękuje uczestnikom 
wycieczek i jednocześnie zapraszamy na wycieczki  
w roku Akademickim 2018/2019.

Wiesław  Wcześny
Przewodnik PTT  Nowy Sącz

Przewodnik  PTTK  Odział  Krynica

Fot. Włodzimierz Jaremczak



WYCIECZKI AUTOKAROWE z Wiesławem Wcześnym 
Niedziela Palmowa  - 25.03.2018 r. - Zakopane, Krzeptówki, Kaspowy Wierch

Kasprowy Wierch

Beskid Niski  - 25.08.2018 r. - Gmina Sękowa: Sękowa, Owczary, Męcina Wielka

Fot. Włodzimierz Jaremczak Fot. Włodzimierz Jaremczak Fot. Józef Bartkowski

Fot. Włodzimierz Jaremczak Fot. Włodzimierz Jaremczak

Fot. Józef Bartkowski Fot. Józef Bartkowski Fot. Józef Bartkowski

Fot. Sławek Wcześny Fot. Maja Wcześny Fot. Sławek Wcześny

Fot. Józef Bartkowski Fot. Wanda Wcześny

Małgosia

Fot. Józef Bartkowski

Fot. Włodzimierz Jaremczak

SAMORZĄDY SEKCJI SĄDECKIEGO UTW
ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEKCJA HISTORYCZNA

Starosta: Marian Kocyk
Wicestarosta: Maria Oćwieja
Członek Sądu Koleżeńskiego: Bolesław Cetnarowski

Rada Programowa Sekcji: Barbara Gieroń, Maria Halina 
Starzyk, Grażyna Ligęza

Opiekun sekcji z ramienia Zarządu SUTW: Krzysztof Niewiara

SEKCJA PSYCHOLOGICZNO-MEDYCZNA

Starosta: Halina Kacprzycka
Wicestarosta: Jan Królikowski
Członek Sądu Koleżeńskiego: Wiktor Czartoryski

Rada Programowa Sekcji: Marek Piszczek, Helena Hoła, 
Maria Baran, Stanisława Sobczyk, Marta Walczewska

Opiekun sekcji z ramienia Zarządu SUTW: Krystyna Nosal

SEKCJA PRZYRODNICZO-GEOGRAFICZNA

Starosta: Marek Winiarski
Wicestarosta: Władysław Szwenik
Członek Sadu Koleżeńskiego: Krystyna Homa 

Rada Programowa Sekcji: Bożena Cetnarowska, Zofia Pychyrek, 
Edward Pierzchała, Ewa Merha, Bohdan Krajewski

Opiekun sekcji z ramienia Zarządu SUTW: Bogumiła Oleksy

SEKCJA TURUSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA

Starosta: Joanna Wituszyńska
Wicestarosta: Marek Pisiewicz
Członek Sądu Koleżeńskiego: Elżbieta Cabak

Rada Programowa Sekcji: Krzysztof Rondstuk, Aleksander Żarnowski, 
Marta Zubrzycka, Henryk Szczygieł, Maria Kozik

Opiekun sekcji z ramienia Zarządu SUTW: Jadwiga Banach

SEKCJA KULTUROZNAWSTWA

Opiekun sekcji z ramienia Zarządu SUTW: Maria Harcuła

Fot.  Józef Bartkowski, Elżbieta Cabak, 
Władysław Szwenik



WYCIECZKI AUTOKAROWE cz. 2 z Wiesławem Wcześnym 
Beskid Niski  - 25.08.2018 r. - Ropica Górna, Przełęcz Małastowska - Schronisko PTTK 

Fot. Włodzimierz Jaremczak Fot. Włodzimierz Jaremczak Fot. Józef Bartkowski

Beskid Niski  - 22.09.2018 r. - Ropa, Bielanka, Łosie, Czarna, Brunary W., Hańczowa, Kwiatoń, Regetów 

Fot. Włodzimierz Jaremczak Fot. Włodzimierz Jaremczak Fot. Włodzimierz  Jaremczak

Fot. Włodzimierz Jaremczak Fot. Włodzimierz Jaremczak Fot. Włodzimierz Jaremczak

Fot. Włodzimierz Jaremczak Fot. Włodzimierz Jaremczak Fot. Włodzimierz Jaremczak

Fot. Włodzimierz Jaremczak Fot. Halina Pogwizd


