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Bochnia
11-12 grudnia 2019 r.

Maria Baran wieloletnia słuchaczka Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Przewodnicząca Nowosądeckiego Forum Seniorów 

otrzymała nominację do tytułu Osobowość Roku 2019 
w kategorii „Polityka, samorządność i społeczność lokalna” 
w plebiscycie prowadzonym w województwie Małopolskim 

przez Gazetę Krakowską i Dziennik Polski.

Międzypokoleniowy Rajd Pieszy i Nordic Walking w Rytrze
13 grudnia 2019 r.

Fot. Elżbieta Cabak

Fot. Józef Bartkowski, Elżbieta Cabak

VII Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu,  
Rabka Zdrój  25 lutego 2020 r.

Reprezentacja SUTW zajęła czwarte miejsce w klasyfikacji ogólnej UTW (na 34 drużyny!).

Fot. Fot. Elżbieta Cabak, Józef Bartkowski

Barbara Citak - brązowy medal 
w konkurencji slalom kobiet
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Drodzy Słuchacze 
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Rośnie udział osób starszych w strukturze demograficznej naszego kraju. Oznacza to zupełnie inne potrzeby obywateli, 
związane z opieką i ochroną zdrowia, a także spędzaniem czasu wolnego i utrzymaniem aktywności. Rozwija się 
polityka senioralna, podejmowane są nowe inicjatywy ukierunkowane na pełniejsze zaspakajanie potrzeb starszych. 
Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec ogłosił rok 2020 Rokiem Polskich Seniorów i powołał Radę 
Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, której członkiem-założycielem jest Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, złożyła 
także wniosek o przystąpienie do tej Rady.

Rzecznik Praw Pacjenta w 2020 roku planuje przeprowadzić wiele spotkań edukacyjnych na terenie całego kraju 
skierowanych do środowiska osób starszych, w tym kontynuowanie współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. 
Zapowiada również uczestnictwo w imprezach plenerowych organizowanych przez seniorów. 

Seniorzy-pacjenci mogą otrzymać wsparcie również poprzez możliwość kontaktu za pośrednictwem Telefonicznej 
Informacji Pacjenta pod nr telefonu 800 190 590.  Strona internetowa Rzecznika Praw Pacjenta https://www.
gov.pl/web/rpp

W zespole Rzecznika Praw Pacjenta pracują również seniorzy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają 
pacjentów. Można korzystać z ich pomocy na co dzień, m.in. podczas rozmów na infolinii czy osobistych spotkań.
Pan Marek Cytacki, naczelnik w Wydziale Spraw Obywatelskich Biura Rzecznika Praw Pacjenta jest od wielu lat 
gościem Forum III Wieku i jego wystąpienia cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników tego ogólnopolskiego 
wydarzenia, które odbywa się we wrześniu w Nowym Sączu i Krynicy Zdrój.

W Sądeckim UTW również były prowadzone wykłady na temat praw pacjentów–seniorów. Nasza oferta wykładów  
i zajęć warsztatowych zawiera wiele tematów związanych ze zdrowiem psychicznym i fizycznym seniorów. 

W tym numerze Biuletynu Sądeckiego UTW możecie przeczytać o aktywności Słuchaczy naszego UTW, w wielu 
dziedzinach. Także o tym, co działo się w okresie od lutego 2019 do grudnia 2019. Ten materiał jest świetnym 
przykładem na to, jaką rolę odgrywa Uniwersytet Trzeciego Wieku w życiu starszych mieszkańców Sądecczyzny.

Wraz z Redakcją Biuletynu serdecznie zapraszam Słuchaczy SUTW do udziału w zajęciach grupy dziennikarskiej, 
która przygotowuje materiały do publikacji. Chcemy poszerzyć grupę autorów, aby uczynić Biuletyn lepiej 
dostosowanym do zainteresowań Czytelników. To jest nasze, wspólne pismo!

Prezes Zarządu
Sądeckiego UTW

 Wiesława Borczyk                                                                                                          
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IRENA CEPIELIK    

 SENIOR W SIECI!

 

Warsztaty komputerowe, prowadzone od 15 lat 
przez studentów PWSZ służyły pokonywaniu 
przez seniorów bariery dostępu do urządzeń tech-
nicznych. Tegoroczna wizyta na zajęciach dowodzi,  
że diametralnie zmienił się program i charakter 
tych zajęć.

W ostatniej dekadzie XXI wieku świat modernizo-
wał się w szalonym tempie. Technologię wprzęgnięto  
w proces komunikacji, eksplozji danych cyfrowych, 
doskonalenia urządzeń i serwerów. Trwał wyścig firm 
o coraz lepsze smartfony i komputery, stworzono pro-
gramy digitalizacji i materiały w wersji elektronicz-
nej. W wirtualnej rzeczywistości pomagały spotkać się 
nie tylko znajomym fora społecznościowe (Facebook, 
blogi), IPady, Iphony i YouTube.

Trudność w dostosowaniu się osób starszych do gwał-
townego postępu technologicznego, nieumiejętność 
korzystania z różnych nowoczesnych środków tech-
nicznych i form kontaktów bywały kiedyś przyczy-
ną ich wykluczenia społecznego. Obecnie o starości 
nie decyduje już wiek kalendarzowy, ale zdolność 
do przystosowania się do szybkiego opanowywania 
zmian technicznych, związanych między innymi z no-
wymi mediami. Warsztaty komputerowe, prowadzone 
od 15 lat przez studentów PWSZ służyły pokonywa-
niu bariery dostępu do urządzeń technicznych. Tego-
roczna wizyta na zajęciach dowodzi, że diametralnie 
zmienił się program i charakter tych zajęć.

W grupie panów Piotra Dębosza i Szymona Sztenio-
wicza (podstawowa) nasz słuchacz, pan Marek, dzieli 
się bardzo osobistym wyznaniem. 

Znaczącą rolę w tym, że zapisałem się na warsztaty, 
odegrał wnuczek. Ciągle mnie zawstydzał, więc w koń-
cu postanowiłem, że mu udowodnię, że potrafię sobie 
poradzić z pisaniem na klawiaturze i szukaniem infor-
macji w Internecie. Jestem szczęśliwy, że tu trafiłem. 
Prowadzący panowie dostosowują swoje wyjaśnienia 
do poziomu osób nieznających terminów kompute-
rowych, dokładnie i cierpliwie powtarzają trudniej-
sze partie materiału. Sporo już umiem, w związku  
z czym imponuję czasem swojemu młodemu potomkowi.  
A poza tym czuję się znacznie lepiej: jestem psychicz-
nie mocniejszy, poprawiła się moja samoocena.

W grupie średnio zaawansowanej zajęcia prowadzą 
panowie Dariusz Kuzera i Rafał Kiełbasa. W czasie 
zajęć krążą po sali, podchodzą do każdego, cierpliwie 
tłumacząc różnice w oprogramowaniu różnych kom-
puterów i telefonów uczestników. Tu znacznie wyższy 
jest poziom wdrażanych umiejętności: dzisiaj na przy-
kład synchronizują smartfony z komputerami. 
Małżonkowie - pani Kasia i pan Antoni - twierdzą,  
że są bardzo zadowoleni ze sposobu prowadzenia za-
jęć przez przydzielonych im studentów.

Mają dużą wiedzę, umieją odpowiedzieć na każde 
„techniczne” pytanie, przygotowują prezentacje do 
niektórych zagadnień – opowiadają.

Można ich pytać o osobiste trudności w manewro-
waniu w sieci, objaśnią i poradzą, jak je rozwiązać - 
dodaje pani Isia, której przydarzyło się pozbawienie 
mieszkańców bloku prądu przy próbie włączenia do 
komputera USB. Teraz już wie, jakich błędów unikać.
W grupie zaawansowanej zajęte są wszystkie miej-
sca przed komputerami, ta grupa jest bezwzględnie 
największa i najpilniejsza. Z listy obecności wynika,  
że nieobecności są absolutną rzadkością. Uzasadnie-
nie znajduje się w wypowiedzi pani Ewy.

Fot. Elżbieta Cabak
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Redakcja Biuletynu, którego 63. numer trzymasz w ręku, zaprasza do jego współredagowania. Zależy nam,  
by nasz kwartalnik, oprócz informacji o działalności Sądeckiego Uniwersytetu III Wieku, poruszał różnorodne 
tematy interesujące grupę seniorów 60+, a ta tematyka jest bardzo szeroka. Chcemy więc poszerzyć grupę 
autorów: piszących, z zacięciem do fotografii, grafiki czy składania tekstów komputerowo, którzy uczynią 
Biuletyn lepiej dostosowanym do zainteresowań naszych czytelników. 

TO JEST WASZE PISMO! 
Nie stawiamy ograniczeń dotyczących tematu ani formy nadsyłanych prac. Mogą to być relacje z ciekawych 
wydarzeń, wspomnienia, sylwetki niezwykłych ludzi, historie rodzinne, poezje, eseje, reportaże. 

Nie przejmujcie się formą – nie jesteśmy pismem literackim. Nie trzeba być polonistą, wystarczy spróbować! 
Taka próba może być przydatna przy pisaniu pamiętników – wielu chce przekazać wspomnienia swoim 
najbliższym.

Im więcej autorów, więcej zróżnicowanych materiałów, tym ciekawszy może być Biuletyn. Jest on świadectwem 
działalności naszego Uniwersytetu, jest jego wizytówką, obrazuje aktywność naszego środowiska. Jest 
czytany przez członków naszych rodzin, znajomych i przez słuchaczy innych UTW, do których jest rozsyłany. 

Praca nad Biuletynem to wolontariat. Wasze publikacje i wzbogacą wiedzę waszych czytelników, i wam 
samym sprawią satysfakcję. 

Zespół Redakcyjny opracowuje otrzymane materiały, służy pomocą, wprowadza zmiany razem z autorem  
i decyduje o przeznaczeniu danego tekstu. 

 Zapraszamy na spotkania Zespołu Redakcyjnego – informacja w sekretariacie SUTW.

Kierowaliśmy się wszyscy chęcią dalszego pogłębia-
nia wiedzy. Zaproponowano nam zagadnienia progra-
mowe do wyboru, sami mieliśmy możliwość zgłoszenia 
tematów, które chcieliśmy przerobić. Muszę podkre-
ślić, że prowadzący są bardzo sumiennie przygoto-
wani do zajęć, są życzliwi, otwarci na nasze pytania, 
mamy świetny kontakt. Dla naszego utrwalania wia-
domości w domu ogromne znaczenie mają przesyłane 
nam po każdych zajęciach repetytoria przerobionego  
materiału.
Można u nas zobaczyć wzorcowy przykład współpracy 
międzypokoleniowej - dorzuca koleżanka.

Tę grupę prowadzą pani Katarzyna Michalik i pan Da-
mian Mołda. Na twarzy pani Katarzyny gołym okiem 
widać emocjonalne zaangażowanie w to, co robi. - 
Bardzo się bałam na początku, że grupa będzie zróżni-
cowana ze względu na poziom wiadomości. - wyzna-
je. - Okazało się, że wszyscy dysponują dobrą wiedzą 
ponadpodstawową, mogliśmy wystartować z najnow-
szymi rozwiązaniami na komputerach i telefonach. - 
stwierdza. - Mamy za sobą, m.in. zagadnienie synchro-
nizacji zakładek, zakładanie blogów, funkcjonowanie 
w forach społecznościowych - wylicza.

Jestem pasjonatką bezpieczeństwa w sieci i bardzo 
chcę uczulić naszych słuchaczy na fakt, że Internet 
jest ogromnym dobrodziejstwem, jeżeli potrafimy się 
obronić przed czyhającymi zagrożeniami. Cieszę się, 
bo uczestnicy to rozumieją i wspólnie szukamy zabez-
pieczeń.- podkreśla. - Szczerze powiedziawszy, zdecy-
dowałam się na prowadzenie takich warsztatów, by 
zachęcać coraz szersze grono ludzi do interesowania 
się zasadami bezpieczeństwa w Internecie. Przygoto-
wanie zajęć wymaga doskonalenia, nowości mogę na 
bieżąco przekazywać uczestnikom - akcentuje.

Decyzji o prowadzeniu zajęć dla seniorów nie żałuje 
także pan Piotr Dębosz, jego wypowiedź wydaje się 
wręcz znamienna dla wszystkich prowadzących.

Teraz widzę dużą wartość tych zajęć dla mnie. Do 
zajęć muszę się solidnie przygotować, więc doskona-
lę wiedzę. Praca z zespołem seniorów to także dobra 
szkoła funkcjonowania w grupie ludzi znacznie od 
nas starszych, nabywanie umiejętności słuchania ich 
i współpracy. 

Jak widać, korzyści są obustronne.
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IRENA CEPIELIK,  ROZALIA KULASIK    

TU ZOBACZYSZ  
I USŁYSZYSZ SIEDEM WIEKÓW HISTORII

Słuchacze SUTW w bocheńskiej kopalni soli

Do Bochni pojechała trzydziestoosobowa grupa słuchaczy, która zakwalifikowała się do zadania „Integracja 
w działaniu”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
rządowego projektu ASOS 2014-2020. Podstawą rekrutacji były zasady sformułowane w ogłoszonym na stro-
nie SUTW regulaminie. W grupie znalazło się 18 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i 12 sprawnych, go-
towych pokonać 700 schodów. Przewodnikiem i opiekunem naszej gromadki był kol. Aleksander Żarnowski. 

Bochnia - miasto soli
Bochnia jest jednym z najstarszych miast w Małopol-
sce, przykładem unikalnego, średniowiecznego miasta 
o charakterze górniczym. Tutejsze złoże uformowało 
się przed około dwudziestoma milionami lat, gdy ob-
szar dzisiejszej Bochni pokrywało płytkie i ciepłe mo-
rze. Sól otrzymywano pierwotnie przez odparowywanie 
wody z solanki w specjalnych naczyniach podgrzewa-
nych ogniem. Na charakter miasta zdecydowany wpływ 
miało odkrycie w roku 1248 złoża soli kamiennej, co  
z kolei przyczyniło się do nadania przez księcia Bole-
sława Wstydliwego wielu przywilejów mieszkańcom 
i osadnikom, i stało się powodem lokowania miasta na 
prawie magdeburskim. W 1251 roku rozpoczęto tu wy-
dobywanie soli na skalę przemysłową. Napływ ludzi pra-
cujących przy wydobyciu soli, jej ewidencji i sprzedaży 
oraz rozwój rzemiosł produkujących na potrzeby szybko 
rozrastającej się żupy, stały się naturalnym czynnikiem 
miastotwórczym. Przez siedem i pół wieku bocheńska 
żupa kształtowała miasto, jego rozwój przestrzenny, ar-
chitekturę, status. Wraz z rozwojem kopalni przybywało 
pracujących w niej górników, ale także specjalizujących 
się w produkcji wyrobów potrzebnych w żupie rzemieśl-
ników (kowale, bednarze, powroźnicy). Wzrastająca 
liczba ludności spowodowała także rozwój rzemiosł spo-
żywczych i odzieżowych. Kupcy bocheńscy zwolnieni 
przez księcia z ceł docierali z solą do składów krajowych 
w Sandomierzu, Wiślicy, Sączu, także na Węgry i Mo-
rawy. Stanowili oprócz duchownych, żupników książę-
cych i ich urzędników, elitę miasta. 

W roku 1990 z powodu wyczerpania zasobów soli po-
stawiono zakład w stan likwidacji i rozpoczęto prace za-
bezpieczające część zabytkową. W roku 2000 kopalnia 

uzyskała status pomnika historii, a w roku 2013 została 
wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego UNESCO. 
Obecnie jest to jeden z najważniejszych zabytków 
historycznych, prezentujący etapy rozwoju techni-
ki górniczej od XIII do XX wieku. Jest najstarszą, 
działającą nieprzerwanie ponad 700 lat, kopalnią soli  
w Polsce i najdłużej działającym nieprzerwanie za-
kładem wydobywczym w Europie.

Fot. Elżbieta Cabak
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Droga do komory Ważyn
Komora Ważyn jest sercem kopalni. Jest ostatnim 
punktem każdej podziemnej trasy, tu odbywają się naj-
ważniejsze górnicze święta i uroczystości. Tu wreszcie 
mieści się segment sypialny, przygotowany z myślą  
o wykorzystaniu leczniczych właściwości mikroklimatu 
komory. To był główny cel naszej eskapady: spędzaliśmy 
tu noc. 130 piętrowych łóżek, obok czyściutkie łazienki  
i ubikacje, a z boku 260 szafek z numerami odsyłający-
mi do konkretnego łóżka. Pozostałe segmenty komory  
to wielofunkcyjne, pełnowymiarowe boisko sportowe, 
część gastronomiczna, świetlica z telewizorem, sklepik 
z pamiątkami, a w razie potrzeby sala konferencyjna lub 
sala balowa.

Wyrobisko znajduje się na głębokości 248 metrów pod 
ziemią, długość wynosi 255 m, szerokość miejsca-
mi dochodzi do 15 m, wysokość do 7 m. Wspomniany 
swoisty mikroklimat charakteryzuje się stałą tempe-
raturą (14-16° C), wysoką wilgotnością oraz joniza-
cją czystego powietrza, nasyconego chlorkiem sodu 
oraz cennymi mikroelementami – magnezem, manga-
nem i wapniem. Te właściwości, spotęgowane przez 
doskonale działający system wentylacji, sprawiają, 
że oczyszcza drogi oddechowe i posiada właściwo-
ści lecznicze w przypadku wielu schorzeń (przewlekłe 
nieżyty nosa, gardła i krtani, nawracające infekcje gór-
nych dróg oddechowych, obturacyjne choroby płuc), 
działa poza tym antyalergicznie, przeciwbakteryjnie  
i przeciwgrzybiczo. Powietrze jest czyste, pozbawione 
antropogenicznych zanieczyszczeń występujących na 
powierzchni ziemi, a niska zawartość bakterii i grzybów 
odpowiada normom szpitalnych sal zabiegowych.
To ogromne, wspaniałe wnętrze nie posiada przy tym 
żadnych podpór. Fantastycznie prezentują się strop  
i ociosy, poprzerastane warstwami soli oraz anhydrytów, 
tworzących naturalne „ornamenty”. Jedna spędzona tu 
noc – twierdzą gospodarze - daje efekt równy tygodnio-
wemu pobytowi nad morzem. 

Nie wszyscy jednak mogą zjeżdżać pod ziemię. 
„Z uwagi na odmienne ciśnienie powietrza w kopalni 
i jego jakość jak też ewentualne trudności z ewaku-
acją, zwiedzać kopalni nie mogą: osoby z niewydol-
nością krążenia lub niewydolnością oddechową, jak 
też z klaustrofobią” [§ 2, pkt 1 Regulaminu pobytu  
w kopalni].
Zjechaliśmy tu górniczymi windami: pierwszą do szybu 
Sutoris, stąd po kilkudziesięciu metrach spaceru, kolejną 
- do szybu Campi. Trochę jeszcze musieliśmy przejść, 
zanim dotarliśmy na miejsce. Tu zostawiliśmy bagaże  
i wybraliśmy sobie łóżko, od razu pozbywając się pro-
blemu, którym dręczyliśmy się po drodze. Każdy bo-

wiem obawiał się spania na górnym łóżku, tymczasem 
mieliśmy wolne wszystkie miejsca na dole; byliśmy je-
dyną grupą nocującą. Zaproszono nas zaraz na kolację, 
po której czekało nas zwiedzanie kopalni. Spotkaliśmy 
się przy windzie, którą wróciliśmy do szybu Sutoris,  
bo tam mają początek podziemne trasy.

Podziemna trasa turystyczna
Odkąd w kopalni nie prowadzi się wydobycia, jest ona 
obiektem turystycznym i rekreacyjnym jako zabytek 
technicznej i materialnej kultury, dokumentujący roz-
wój górniczego rzemiosła i technik eksploatacji. Trzy 
szyby łączące podziemne wyrobiska z powierzchnią 
pełnią ściśle określone role: szyb Trinitatis – szybu wen-
tylacyjnego, którym wtłacza się powietrze do wyrobisk, 
szyby Sutoris i Campi służą do zjazdu i wyjazdu zało-
gi, turystów oraz transportu materiałów. Wszystkie szy-
by połączone są podłużnią transportową i wentylacyjną 
na poziomie August. Łączna długość wyrobisk wynosi 
62 km, z czego czynnych - 14 km. Część wyrobisk le-
żących na najwyższych poziomach została udostępnio-
na dla ruchu turystycznego. Zwiedzający mogą wybrać  
z trzech proponowanych tras: podstawowa, historyczna  
i przyrodnicza, wyróżniających się stopniem trudności  
i rodzajem wiedzy.

Dowiedzieliśmy się, że wybrano dla nas łatwą, podsta-
wową, trasę, bez pokonywania schodów czy przeprawy 
łodzią (tego akurat żałowaliśmy). Pierwszy etap trasy  
o długości 1 kilometra kolejką odbyła grupa zdrowych, 
niepełnosprawni musieli dreptać do podszybia szybu 
Sutoris. Z trudem powstrzymywane emocje nie uchro-
niły ludzi z ostatniej grupy od brzydkich wyrazów pod 
adresem autorów takiego rozporządzenia. Nie chodziło 
naturalnie o ten kilometr, tylko o frajdę jazdy górniczą 
kolejką podziemną.

Zwiedzanie podziemi obejmuje najciekawsze wyrobi-
ska na poziomie IV August (176 metrów głębokości)  
i VI Sienkiewicz (223 m głębokości). Znajdują się tam 
wyjątkowe komory, kaplice z rzeźbami i malowidłami 
oraz historyczne narzędzia i urządzenia górnicze. Zwie-
dzanie kończy się - jak już wspomniałyśmy - w Komorze 
Ważyn, największym podziemnym pomieszczeniu w Eu-
ropie, wykonanym przez człowieka. 

Historię kopalni a także chronologicznie ujęty rozwój 
techniki górniczej od wieku XIII do XX przybliżał nam 
przydzielony do grupy (podzielono nas na dwie) prze-
wodnik, wspierający się co rusz prezentacją multimedial-
ną. Ilustracją dla słów oprowadzających były materiały 
filmowe wyświetlane w skali 1:1 na wkomponowanych 
w naturalną scenografię holoekranach. Na trasie wyko-
rzystano słuchowiska przestrzenne, animacje, interak-
tywne prezentacje. Ważnym elementem całości był film 
„Bochnia na szlaku handlowym średniowiecza” wyreży-
serowany przez Andrzeja Celińskiego – wybitnego do-
kumentalistę.

Poznawanie historii
Od pierwszej chwili towarzyszy nam wrażenie space-
ru obok pracujących górników. Ci pierwsi na kolanach 

JEDNA SPĘDZONA TU NOC 
- TWIERDZĄ GOSPODARZE - 

DAJE EFEKT RÓWNY 
TYGODNIOWEMU POBYTOWI 

NAD MORZEM
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kopią sól, wyrąbując sobie poziomy chodnik. Jeden  
z nich kilkakrotnie ociera pot z czoła. Stojąca tu drabina 
przypomina, że cały swój urobek kopacze wynosili na 
powierzchnię. Nieco dalej dostrzegamy robotnika, któ-
ry kruszy złoże pionowe: ma mocno wyprężone ręce,  
w których trzyma kilof, przez plecy ma przerzucony 
worek. Stoi na wykopanej wcześniej bryle solnej. Przy 
scenie zalewania komory słuchamy nie tylko huku spa-
dającej wody, ale i rozpaczliwej rozmowy górników, 
którzy wiedzą, że nie ma dla nich ratunku. Przewodnik 
przypomina, że to nie jedyne zagrożenia dla pracują-
cych: często wybuchały pożary, zapalał się metan.

Ważną wiedzę przekazują spotykane na trasie postacie. 
Najwcześniej jest Bolesław Wstydliwy. Przedstawia 
rodziców, zapowiada też, że przy pomocy żony Kin-
gi, węgierskiej księżniczki, wprowadzi ład i porządek  
w gospodarstwie księstwa. Sprawia wrażenie stanow-
czego i wojowniczego władcy, istotnie wiele zrobił. Gdy 
nagle gaśnie światło, ze ściany wyłania się duch cystersa. 
Ten opowiada o swoim zakonie we Francji, specjalizują-
cym się w górnictwie i ich konwencie z Wąchocka, który 
pomagał w Bochni zbudować szyby. Kazimierza Wiel-
kiego widzimy, gdy twardo negocjuje warunki dzierżawy 
kopalni z Włochami. Spotykamy też żupników z Genui  
- ci serdecznie nas witają w swoim języku i nie bez dumy 
mówią o swojej pracy u polskiego władcy. Są przecież 
dobrymi fachowcami, których brakuje wśród Polaków. 
Sas II Mocny zjawia się jako ratujący podupadłe kopal-
nie przy pomocy saksońskich specjalistów. 

Aby przybliżyć zwiedzającym dawną technikę wydo-
bywczą oraz rozwój przestrzenny kopalni, zrekonstru-
owano trzy ciekawe urządzenia transportowe. Na pozio-
mie Sienkiewicz znajduje się koło dreptakowe do czer-
pania solanki, zaś w komorze Rabsztyn, eksploatowanej 
od XVIII w., został umieszczony kierat czterokonny słu-
żący do odwadniania kopalni. Zwraca uwagę oryginalna, 
drewniana obudowa komory z tego czasu. W komorze 
kieratowej przy szybiku Ważyn znajduje się potężny kie-
rat typu saskiego z oryginalnymi elementami konstrukcji. 
Szczególnie mocno zajmuje nas stajnia w komorze My-
siur. Powstała przed 1771 rokiem dla koni pracujących 
przy pobliskim kieracie. Przy żłobie stoi śliczny koń, jak 
żywy, za drabiną ma siano. Wszyscy mieli ochotę go po-
głaskać, dopiero z bliska pryskała ułuda. 

Niepowtarzalnym obiektem zabytkowym kopalni bo-
cheńskiej jest kaplica św. Kingi – największa i najlepiej 
zachowana spośród licznych kiedyś kaplic w tej kopal-
ni. Założona jest na planie nieregularnym, wpisanym  
w prostokąt o wymiarach 21 m x 31 m. Jej przeciętna 
wysokość wynosi 5-6 m. Wyróżnia się ołtarz główny 
św. Kingi z dziewiętnastowiecznym malowidłem T. Kra-
sińskiego, przedstawiającym legendę o jej cudownym 
pierścieniu, za sprawą którego odnaleźć miano w Boch-
ni sól kamienną. Jest też ołtarz drugiej patronki świata 
górniczego – świętej Barbary z interesującym przedsta-
wieniem w dolnej partii porażającej sceny pożaru w ko-
palni. O dramatycznych zdarzeniach mających miejsce 
w związku z pożarem kopalni w 1875 r. świadczy orygi-
nalna, drewniana tablica epitafijna. 

Zwracają uwagę dziewiętnastowieczne rzeźby z soli  
w prezbiterium oraz wykute w ociosach nawy – ambo-
na i malownicza kawerna z całoroczną szopką betle-
jemską. Wysokim poziomem warsztatowym odznaczają  
się polichromowane rzeźby Grupy Ukrzyżowania  
z pierwszej połowy XVII w.  O niepowtarzalnej urodzie 
wnętrza decyduje również efektowna budowa geologicz-
na stropu z wstęgowym, naturalnym ornamentem warstw 
soli białej i anhydrytów. Jest to nadto jedyna chyba  
w świecie kaplica przez którą przejeżdża kolejka.

Mimo że dla wielu z nas liczyły się przede wszystkim 
walory lecznicze spędzonej tu nocy, wyprawa okazała 
się także bogata w wiedzę. Zapamiętałyśmy początki 
eksploatacji warzelnej i górniczej, solne szlaki handlo-
we, najazdy Mongołów, transport poziomy i pionowy  
w kopalni, wprowadzane maszyny drewniane, zawo-
dy pracujących w żupie. Z bliska przyglądnęłyśmy  
się katastrofom i zjawiskom geologicznym, poznały-
śmy znaczenie soli dla skarbu państwa, a także władców 
szczególnie zasłużonych dla trwania kopalni. Wzru-
szały nas spotykane kapliczki: dowody zawierzenia 
przez pracujących górników zdrowia i życia osobom 
boskim. Gdyby do tego dodać przewodnickie wykła-
dy pana Aleksandra, który całą drogę do i z kopalni nie 
ustawał w przekazywaniu bogatej wiedzy o mijanych 
obiektach, nie da się ukryć, że zebrała się spora górka  
do przyswojenia. Ciekawe, jak sobie z tym poradzi nasza 
pamięć?

Bibliografia: 
1. Chrobak J., Jaworski W., Charakterystyka za-

bytkowych wyrobisk kopalni soli w Bochni, 
W: Balak  A. (red.), Studia i materiały do dziejów żup 
solnych w Polsce, t.17.

2. http://www bochnianin. pl.  (dostęp 7.01.2010).

3. Krupa J., Dec B., Atrakcyjność turystyczna i uzdro-
wiskowa  kopalni soli w Polsce . „Turystyka i Rekre-
acja”, t 11.

4. Wojciechowski T., Kopalnia soli w Bochni. Urząd 
Miasta Bochnia.

Fot. Elżbieta Cabak
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MARIA BARAN    

WSPÓŁPRACA I DIALOG  
DAJĄ DOBRE EFEKTY  

Minęły trzy dwuletnie kadencje działalności Nowosą-
deckiego Forum Seniorów. O tym co udało się w ciągu 
6 lat zrobić w Nowym Sączu w sferze tzw. polityki se-
nioralnej oraz o założeniach na przyszłość, przypomi-
namy i informujemy poniżej.

Wszyscy dzisiaj wiedzą, że rozwiązywanie problemów 
związanych ze starzeniem się społeczeństwa jest po-
ważnym wyzwaniem dla władz państwowych i samo-
rządowych. W życiu społecznym pojawiło się pojęcie 
„polityka senioralna”. Celem tej polityki jest wspieranie 
i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w 
zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu 

samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego ży-
cia, nawet przy ograniczeniach funkcjonalnych. Pierw-
sze dokumenty rządowe dotyczące problematyki starze-
jącego się społeczeństwa opracowane zostały w 2013 r.

W Nowym Sączu o działania władz lokalnych na rzecz 
starszego pokolenia mieszkańców zaczęły zabiegać or-
ganizacje pozarządowe z naszym SUTW na czele. 

Prezydent Miasta Nowego Sącza, realizując ich wnioski, 
zarządzeniem nr 172/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. po-
wołał na dwuletnią kadencję Nowosądecką Radę Senio-
rów, która w 2015 r. przekształcona została na kolejną 
kadencję w Nowosądeckie Forum Seniorów. I pod taką 

Fot. UM Nowego Sącza

Spotkanie Seniorów z Prezydentem Miasta Nowego Sącza Ludomirem Handzlem. Podziękowania dla członków 
Nowosądeckiego Forum Seniorów za prace w ostatniej kadencji.
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nazwą jako organ opiniodawczo–doradczy funkcjono-
wało do końca 2019 roku .

W skład NFS powołani byli reprezentanci organizacji po-
zarządowych wskazani przez te środowiska, a to: Anna 
Oleksy, Maria Baran, Jadwiga Piechówka, specjaliści  
z różnych dziedzin życia społecznego - dr n. med. An-
drzej Przybyszowski (ochrona zdrowia), Józef Pogwizd 
(kultura i sztuka), Tadeusz Czubek (turystyka), Henryk 
Koział (bezpieczeństwo), Maciej Krajewski (prawo, ad-
ministracja), Andrzej Kita (polityka społeczna, mieszkal-
nictwo) oraz przedstawiciele władz miasta wyznaczani 
przez prezydenta (cztery osoby). 

Społeczni Członkowie pierwszego organu opiniodaw-
czo-doradczego pracowali w kolejnych kadencjach. 
Funkcję Przewodniczącej Nowosądeckiego Forum Se-
niorów (wybieranej na każdym pierwszym posiedzeniu 
Forum) pełniła Maria Baran – przedstawicielka SUTW.

Podstawą działalności Nowosądeckiego Forum Se-
niorów był pierwszy plan pracy Sądeckiej Rady Se-
niorów, który w następnych kadencjach był przez Fo-
rum aktualizowany. Plan ten był przedmiotem kon-
sultacji z reprezentantami organizacji, skupiających 
seniorów lub działających na ich rzecz i był on przy-
jęty na poszerzonym posiedzeniu Rady z udziałem 
przedstawicieli tych organizacji we wrześniu 2013 r.  
W planie zawarte były sprawy dotyczące nie tylko osób 
starszych, ale całej społeczności miasta Nowego Sącza. 
Były więc wnioski dotyczące np. rozwoju infrastruk-
tury rekreacyjnej, w tym budowa ścieżek rowerowych  
i spacerowych, lokowanie urządzeń do rekreacji i ćwi-
czeń („siłownie na wolnym powietrzu”), wprowadze-
nie wypożyczalni rowerów miejskich, zainicjowanie  
i tworzenie budżetu obywatelskiego, rozwoju opieki so-
cjalnej, rozwój placówek opieki dziennej, likwidacji ba-
rier architektonicznych, usprawnień komunikacyjnych. 

Forum czy też rada seniorów jako organ opiniodaw-
czo–doradczy nie ma możliwości prawnych ani tym 
bardziej środków materialnych na realizację kon-
kretnych zadań. Jednak możliwość przekazywania 
wniosków, propozycji, zgłaszania inicjatyw, prowa-
dzenia dyskusji między przedstawicielstwem starsze-
go pokolenia a władzami - spowodowały, że sprawy 
seniorów w Nowym Sączu zostały dostrzeżone i wiele 
przedsięwzięć zostało zrealizowanych. 

Najważniejsze osiągnięcia w zakresie działań na 
rzecz osób starszych, których inicjatorem była Sądec-
ka Rada Seniorów a później Nowosądeckie Forum 
Seniorów i które realizowane były przy aktywnym 
udziale tych organów, to:

- wprowadzenie Nowosądeckiej Karty Seniora dla 
osób w wieku 60+, w niej mające materialne znaczenie 
dla seniorów - bilety seniora roczne i półroczne dla osób 
65+, bezpłatne bilety dla osób 70+ na przejazdy środka-
mi MPK, bezpłatne korzystanie osób starszych z basenu, 
ulgi i rabaty na usługi oferowane przez wiele firm. Do 
karty przystąpiło kilkadziesiąt firm i instytucji. Z karty 

korzysta obecnie około 8 tys. nowosądeckich seniorów, 
tj. prawie co drugi mieszkaniec miasta powyżej sześć-
dziesiątego roku życia,  

- organizacja każdego roku uroczystości z okazji 
„Dnia Seniora”, w tym bezpłatne spektakle teatralne 
prezentowane przez Teatr Robotniczy z MOK, teatr „Re-
duta Śląska” z Chorzowa, targi senioralne, wykłady na 
tematy prozdrowotne i promujące dobry styl życia (Kon-
ferencja „Miej serce dla serca” i dodatkowe okazjonal-
ne badania profilaktyczne dla 200 seniorów), wykłady  
i warsztaty dotyczące bezpieczeństwa seniorów, 

- opracowanie, wydanie i rozprowadzenie w 2014r. 
„Informatora dla seniorów”,

- utworzenie na stronie internetowej Miasta Nowe-
go Sącza zakładki „seniorzy” oraz wydawanie przez 
Urząd Miasta biuletynu „Senior” w wersji papierowej  
i elektronicznej,

- utworzenie Centrum Sądeckiego Seniora, tworzenie 
świetlic osiedlowych otwartych także dla osób star-
szych, pozyskanie funduszy na Dzienny Dom Seniora.

Z dużą determinacją czynione były starania o otwar-
cie w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu 
(który nie jest szpitalem miejskim lecz wojewódzkim) 
przychodni geriatrycznej oraz oddziału (pododdzia-
łu) geriatrii. W tym zakresie miały miejsce takie przed-
sięwzięcia, jak: zorganizowanie konferencji na temat 
geriatrii w Ratuszu z udziałem specjalistów geriatrii, 
dyrekcji szpitala, kierownika oddziału NFZ, wiele spo-
tkań z dyrekcją szpitala, wystąpienia do marszałków 
województwa małopolskiego w poprzedniej i obecnej 
kadencji, udział członków Forum w posiedzeniach me-
rytorycznych komisji sejmiku wojewódzkiego i komisji 
Rady Miasta Nowego Sącza.   

Członkowie NFS zaangażowali się ponadto w takie 
działania, jak:

- organizowanie spotkań z seniorami na tema-
ty związane m.in. ze zdrowiem oraz profilaktyką 
zdrowotną (dr Andrzej Przybyszowski), z kultu-

Fot. UM Nowego Sącza
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rą i sztuką (Józef Pogwizd), spotkania z książką 
(Andrzej Kita). Pogadanki związane ze zdrowiem 
dr A. Przybyszowski prowadzi w Centrum Sądeckie-
go Seniora, w klubach osiedlowych przy parafiach,  
z członkami stowarzyszenia diabetyków,

- prowadzenie i organizowanie przedsięwzięć zwią-
zanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem se-
niorów (Henryk Koział) - spotkania o zasięgu ogólno-
miejskim oraz spotkania z seniorami na poszczególnych 
osiedlach, szkolenia dla seniorów i współpraca w tym 
zakresie z KM Policji, tematyczne artykuły do prasy i na 
stronę internetową, rozprowadzanie odblasków, 

- prowadzenie przez przewodnika Tadeusza Czubka 
spacerów z seniorami po Nowym Sączu, zapoznawanie 
ich z historią, zabytkami, ciekawymi i ważnymi miejsca-
mi na poszczególnych osiedlach,  

- udzielanie porad, pomoc w pisaniu wniosków, podań 
(Maciej Krajewski), 

- udział w konsultacjach i dyskusjach nad strategią 
Miasta Nowego Sącza.

Podejmowane były przez NFS działania mające na 
celu integrację środowisk senioralnych. Zebrane zo-
stały informacje o organizacjach pozarządowych skupia-
jących seniorów i działających na rzecz osób starszych, 
odbyły się rozszerzone posiedzenia Forum oraz szkolenia 
z udziałem przedstawicieli tych organizacji. Współpraca 
ze Stowarzyszeniem „Manko” w Krakowie pozwalała na 
otrzymywanie przez nowosądeckich seniorów Ogólno-
polskiej i Małopolskiej Karty Seniora oraz wydawnictwa 
„Senior”. Bezpośrednio z UM Wydawnictwo to przeka-
zywane było do organizacji senioralnych i do zarządów 
osiedlowych.

Członkowie NFS od początku swojej działalności 
pełnili systematyczne dyżury. Bezpośrednie rozmowy  
z seniorami w trakcie dyżurów dawały cenne wskazówki 
do działań. Szczególne zaangażowanie w spotkaniach 
z seniorami w trakcie dyżurów wykazały Anna Olek-
sy oraz Jadwiga Piechówka. 

W ramach współpracy z miastem Chorzów przedsta-
wiciele Forum wraz z grupą nowosądeckich seniorów 
brali udział w spotkaniach z liderami chorzowskich or-
ganizacji senioralnych, pracownikami UM Chorzowa 
odpowiadającymi za politykę senioralną w Chorzowie, 
wypracowując wspólne przedsięwzięcia. Odbyła się wi-
zyta na oddziale geriatrii w szpitalu miejskim w Chorzo-
wie oraz spotkanie z lekarzami tego oddziału. W latach 
2015-2017 odbywały się wspólne warsztaty i imprezy 
kulturalne chorzowskich i nowosądeckich seniorów.

To co do tej pory zostało w Nowym Sączu dokonane 
przez okres funkcjonowania Nowosądeckiego Forum 
Seniorów, tj. od 2013 roku, jest bardzo dobrze oce-
niane przez seniorów. Dotyczy to obecnie działalności 
Centrum Sądeckiego Seniora, Domu Dziennego Po-
bytu Seniora, nowo otwartych świetlic osiedlowych, 
korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami 

MPK i biletów „seniora”, możliwości bezpłatnego ko-
rzystania z basenu oraz bogatej oferty imprez kultu-
ralnych i rozrywkowych.

Jednakże jest wiele problemów dotyczących warun-
ków życia seniorów w Nowym Sączu, którymi zainte-
resowanie się jest potrzebne i których rozwiązywanie 
mieści się w zadaniach władzy samorządowej miasta. 

Uwzględniając potrzebę niesienia wsparcia osobom star-
szym w życiu codziennym, nieodzowne są takie działa-
nia, jak:

- Wzmocnienie działań na rzecz integracji podmiotów 
i organizacji skupiających oraz działających na rzecz 
seniorów, nawiązanie ścisłej współpracy z zarządami 
osiedli w celu rozeznania potrzeb i aktywizacji osób star-
szych na ich obszarach. 

- Przeprowadzenie badań dotyczących kondycji spo-
łecznej seniorów oraz ich potrzeb i oczekiwań.

- Reprezentowanie interesów seniorów wobec władz 
samorządowych i państwowych celem poprawy ich 
sytuacji, w tym uczestniczenie w tworzeniu prawa 
miejscowego; dążenie do likwidacji barier architekto-
nicznych (np. w budownictwie mieszkaniowym).

- Przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji z uwagi na 
wiek - edukacja społeczeństwa, w tym dzieci i młodzie-
ży, współpraca międzypokoleniowa, działania na rzecz 
poprawy społecznego wizerunku starości jako natural-
nego procesu w życiu człowieka. Podjęcie współpracy  
z mediami w tym zakresie. 

- Prowadzenie szerokiej informacji dla seniorów z wy-
korzystaniem mediów, Internetu oraz tradycyjnych form 
informacji (ulotki, plakaty).

- Prowadzenie dalszych działań w celu otwarcia oddziału 
geriatrycznego i poradni geriatrycznej w Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. J. Śniadeckiego  w Nowym Sączu.

- Reaktywowanie współpracy z miastem Chorzowem 
w zakresie problematyki senioralnej oraz bezpośredniej 
współpracy grup senioralnych.

- Inicjowanie działań oraz współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie tworzenia wolontariatu osób 
starszych oraz na rzecz tej grupy mieszkańców.

- Opracowanie i rozprowadzenie aktualnego Informatora 
dla seniorów. 

Efekty kilku lat współpracy prezydenta miasta Nowe-
go Sącza z reprezentantami osób starszych pokazują, że 
jest potrzebny dialog w realizowaniu polityki społecznej  
w odniesieniu do starszego pokolenia. Dlatego też przed-
stawione powyżej założenia dalszych działań w sferze 
polityki senioralnej wymagają współpracy i dialogu śro-
dowiska osób starszych i władzy samorządowej.



13

Biuletyn Sądeckiego UTW - nr 63, marzec 2020

MARIA HALINA STARZYK    

 MODA I ŚPIEW

Po grudniowym wykładzie audytoryjnym zobaczyliśmy 
efekty zajęć prowadzonych na warsztatach kreowania 
wizerunku i warsztatach śpiewu. 
Strój wiele mówi o człowieku, jest odzwierciedleniem 
charakteru, zainteresowań, osobowości. „Jak cię widzą – 
tak cię piszą!” Warsztaty kreowania wizerunku polegały 
na wyrażeniu bądź poprawie zewnętrznego obrazu ich 
uczestniczek.
Grupa pań prowadzona przez Danutę Wydrzyńską  
z Technikum Przemysłu Mody w Nowym Sączu, pod-
czas siedmiu spotkań skupiła się nad dostosowaniem 
ubioru do typu urody, figury, wieku i dotychczasowego 
stylu uczestniczek warsztatów. Zwrócono oczywiście 
uwagę na obecne trendy w modzie. Panie nie pobiegły 
do sklepów, ale sięgnęły do szaf i wybrały kreacje cza-
sem sprzed kilku lat i nadały im nowe życie przez różne 
połączenia i dodatki. Niewielkim kosztem i wysiłkiem 
uzyskano ciekawe efekty. Bardzo to się chwali, gdyż 
ostatnio uważa się, że produkcja odzieży przeznaczonej 
na jeden sezon w sposób znaczący przyczynia się do pro-
dukcji śmieci i degradacji środowiska. Scena w PWSZ 
zamieniła się w wybieg dla modelek. Panie przejęte rolą, 
w delikatnym makijażu wykonanym przez uczennice 

Technikum Przemysłu Mody, przy muzyce, prezento-
wały niczym zawodowe modelki wybrane przez siebie 
stroje. Była to cała gama ubiorów – od sportowych do 
wizytowych. Po obejrzeniu prezentacji nasuwa się uwa-
ga, że należy starannej przyjrzeć się swojej garderobie, 
pochopnie nie pozbywać się ubrań, sięgając do aktualnej 
mody próbować tuszować niedostatki zmieniającej się  
z wiekiem figury. Poprawi to naszą ocenę w oczach in-
nych i wzmocni wiarę w siebie. 

Prezentująca się znakomicie grupa złożona z dwunastu 
pań i dwóch panów po wielu spotkaniach z Tomaszem 
Wolakiem utworzyła chór. Prowadzący starał się prze-
kazać im zasady tej trudnej sztuki wspólnego śpiewu. 
Warsztaty pozwoliły na zgranie się uczestników i do-
pracowanie wykonania prezentowanych utworów. Kilka 
popularnych pieśni i piosenek także publiczność pobu-
dziło do śpiewu. Wszystkie utwory były doskonale znane 
słuchaczom, niektóre z wczesnej młodości jak chociażby 
„Kormorany”. Tomasz Wolak nie odmówił sobie zaśpie-
wania piosenki z repertuaru  ulubionych Skaldów, a zbli-
żające się Boże Narodzenie było okazją do przypomnie-
nia kolęd i wprowadziło słuchaczy w świąteczny nastrój. 

Słuchacze SUTW, uczestnicy warsztatów śpiewu

    

Fot.Władysław Szwenik
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SAMORZĄDY SEKCJI 2019/2020

Sekcja medyczno-psychologiczna:

Starosta sekcji: Halina Kacprzycka
Wicestarosta sekcji: Jan Królikowski

Rada programowa sekcji:  
Anna Borek 
Wiktor Czartoryski 
Wojciech Kwarciński  
Maria Nowak  
Stanisława Sobczyk 
Henryk Szczygieł  
Marta Walczewska
Mieczysław Zwolenik 

Sekcja przyrodniczo-turystyczna:

Starosta sekcji: Marek Winiarski
Wicestarosta sekcji: Bohdan Krajewski

Rada programowa sekcji:  
Krystyna Homa
Edward Maler
Ewa Merha
Maria Ogórek 
Edward Pierzchała
Zofia Piotrowska
Zofia Pychyrek  
Stefan Słonczyński  
Władysław Szwenik 
Aleksander Żarnowski 

Sekcja kulturoznawczo-historyczna:

Starosta sekcji: Joanna Wituszyńska
Wicestarosta sekcji: Halina Hejmej

Rada programowa sekcji:  
Barbara Gieroń  
Barbara Głód-Szarzyńska  
Maria Oćwieja  
Halina Maria Starzyk 
Janina Zofia Sus
Wacław Szymański  

Fot. Józef Bartkowski

Fot.Władysław Szwenik

Fot.Władysław Szwenik
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BARBARA GIEROŃ 

WSZĘDOBYLSKA STREET ART

W przestrzeni publicznej pojawiają się zwykle niespo-
dziewanie i atakują jaskrawą barwą, nielegalnym miej-
scem ekspozycji, może nawet niezamierzoną brzydotą. 
Wcale nie są gorsze, a zwykle ciekawsze od wszech-
obecnych agresywnych szyldów, brudnych, oberwanych 
banerów reklamowych, starych, nieaktualnych plakatów. 
Street art czyli sztuka ulicy przybiera różne formy. 
To niesłusznie określane pojęciem graffiti wszelkie 
wlepki, szablony i murale, to również umieszczone poza 
budynkami muzeów rozmaite instalacje i rzeźby - ulicz-
na sztuka.

Pierwsze graffiti pojawiły się pod koniec lat 60. XX w. 
w nowojorskim metrze i miały charakter prowokacyjny. 
Graffiti rozumiane ortodoksyjnie, to specyficzne napisy 
umieszczone w miejscach publicznych - na przykład na 
ścianach budynków, wagonach kolejowych, wiaduktach. 
Ponieważ jest to zwykle działalność nielegalna, wyma-
gająca pośpiechu, najczęściej malowane są sprejem lub 
przez szablon aerozolem, wałkiem czy pędzlem. Ambi-
cją każdego „grafficiarza” jest indywidualizm, chęć wy-
różnienia się i rozpoznawalność mimo zakładanej ano-
nimowości twórcy. Stąd charakterystycznie skompliko-
wane, splątane liternictwo, kamuflaż tekstu, pseudonim 
piszącego. TAKI 183 to „tag” grecko-amerykańskiego 
grafficisty, który działał na przełomie lat 60. i 70. w No-
wym Jorku. Prawdopodobnie był kurierem, nigdy nie 
ujawnił swojego nazwiska. Blek le Rat to francuski arty-
sta graffiti, który został opisany jako „Ojciec wzorników 
graffiti”. 

Również sztuka tajemniczego Banksy’ego wywodzi 
się od nowojorskich „graffiti writers” z początku lat 70. 
Afroamerykanie z Harlemu, Portorykańczycy z Bronksu 
i Włosi z Lower East Village stanowili artystyczną wer-
sję gangów ulicznych z lat 50. Tworzyli sztukę czerpiącą 
energię z haseł kontrkulturowych, zawsze skierowaną 
przeciwko komuś i zawsze nielegalną. Pracujący zwykle 
w technice szablonu (stenclingu), Banksy może szybko 
za pośrednictwem pędzla, wałka lub spreju przenieść 
na upatrzoną ścianę przygotowany przez siebie motyw. 

Jego sztuka to protest przeciwko wojnie, konsumpcji, 
reżimom, przemocy, wszelkim wykluczeniom, korpora-
cjom. Zawsze opowiada się po stronie słabszych. Malo-
wał więc na murach palestyńskich, zajął się problemem 
uchodźców, protestami klimatycznymi, brexitem. W jego 
pracach często pojawiają się policjanci, żołnierze, dzieci 
i osoby starsze oraz nie cieszące się sympatią człowieka 
zwierzęta - szczury i małpy.  Banksy prowokuje, a dener-
wuje chyba przede wszystkim tym, że wzbudza zainte-
resowanie publiczności. Można nawet przypuszczać, że 
jego prace podobają się zwyczajnym „zjadaczom” kultu-
ry. W związku z tym, jak stwierdził swego czasu James 
Elkins z Daily Telegraf: „Ponieważ prace Banksy’ego są 
prowokacjami politycznymi, zwalnia to krytyków z obo-
wiązku analizowania ich artystycznej istoty”.

Twórcy uliczni ewoluują. Przykładem może być Jean 
-Michel Basquiat – amerykański artysta o korzeniach 

Fot. Barbara Gieroń
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portorykańsko-haitańskich. Pod koniec lat 70. spróbował 
sił w naściennym malarstwie, przyjąwszy pseudonim 
SAMO (od „Same Old Shit”). Na murach w różnych 
częściach Nowego Jorku zaczęły się pojawiać krótkie 
hasła: „SAMO jest końcem burżuazji”, „SAMO jako for-
ma neosztuki”, „SAMO jest zmierzchem neonowej fan-
tazji zwanej życiem”. Piętnował hipokryzję, nadużycia 
władzy, konsumpcjonizm, bigoterię i nierówności spo-
łeczne. W 1978 roku w wywiadzie dla „Village Voice” 
ujawnił swoją tożsamość, a na murach ogłosił: „SAMO 
umarł”. Basquiat zajął się później malarstwem, był 
przedstawicielem nowego ekspresjonizmu. Jego obrazy 
cechowały się połączeniem prymitywnej sztuki afrykań-
skiej, współczesnej „sztuki ulicy” - napisów, elementów 
komiksu oraz archetypów kultury. Stał się modnym, 
promowanym przez krytyków sztuki, rozchwytywanym 
twórcą. Nie przysłużyło się to jego egzystencji. Jean-Mi-
chel Basquiat zmarł po przedawkowaniu heroiny.

Sztuka uliczna to także wlepki. Pierwsze wlepki tworzy-
li już dadaiści. W Polsce historia wlepek sięga czasów  
II wojny światowej. Była to jedna z antyhitlerowskich 
akcji propagandowych, jakie prowadziła grupa „Wawer”. 
Spotyka się wlepki o tematyce filozoficznej, politycznej, 
religijnej, sportowej, muzycznej, a także humorystycz-
nej, absurdalnej lub komentujące znane postaci czy aktu-
alne wydarzenia. Istnieje też nurt dekoracyjnych wlepek  
o czysto formalnych walorach. Rozwiniętą formę stylu 
wlepkowego prezentuje Clet Abraham (CLET) francu-
ski artysta, od ponad 20 lat mieszkający we Włoszech. 
Jego wlepki na florenckich znakach drogowych bywają 
zabawne, ale również symboliczne, niosąc głębsze prze-
słanie, nie pozostawiają przechodnia obojętnym. 

Uważa się, że sztuka ulicy narodziła się w Meksyku, gdzie 
już w 1921 r. na zlecenie rządu Diego Rivera wykonał 
słynne murale na publicznych budynkach. Tematem prac 
artysta nawiązywał do tradycji prekolumbijskiej, przede 
wszystkim do korzeni indiańskich. W budynku Pałacu 
Narodowego w Mexico City umieścił malowidła Indian 
i Indianek sprzed epoki Corteza. Mural ów przedstawia 
historię kraju, akcentując rolę jego rdzennych mieszkań-
ców. Obrazuje sceny z życia prostych Meksykan, ludzi 
pracy. 

Obecnie również w wielu polskich miastach powsta-
ją wielkopowierzchniowe obrazy, wydawane są mapy  
i przewodniki ułatwiające zwiedzającym dotarcie do 
najciekawszych realizacji. Również propozycje arty-
stów są zróżnicowane. Niekończące się miasta stały się 
znakiem rozpoznawczym Mariusza Warasa (M-city). 
Czarno-białe wizje oglądanych z lotu ptaka aglome-
racji, o niesłychanie zagęszczonej zabudowie i anoni-
mowych, podobnych do siebie domach, przypominają 
dziecięce klocki. Waras  umieszcza je na wielkich pu-
stych ścianach budynków, filarach mostów, klatkach 
schodowych, w zaułkach, przejściach podziemnych  
i architekturze postindustrialnej.  Wielkoformatowe mu-
rale Arkadiusza Andrejkowa przedstawiają przede 

wszystkim realistyczne portrety wykonane sprayem  
i farbą fasadową.  NeSpoon (Elżbieta Dymna), tworząc 
murale, odbitki w glinie oraz instalacje, często wyko-
rzystuje motywy koronki ludowej. I przyświeca jej je-
den idealistyczny cel – upiększyć przestrzeń publiczną, 
w której się żyje albo choć jest się w niej przez chwilę. 
Pozostawić również to piękno dla kolejnych „przechod-
niów”. Michał „SEPE”, Wręga, poszukuje indywidual-
nego języka sztuki, mieszając wszelkie inspiracje na pa-
pierze, płótnie i murach. Jego barwne prace można zoba-
czyć na budynkach wielu miast polskich i zagranicznych. 
W Polsce tworzą także obcokrajowcy. Brytyjski ar-
tysta Phlegm przedstawił w Warszawie wykonany  
w konwencji czarno-białej bajkowy zamek. Roa - zna-
ny muralista z Belgii malował i u nas duże zwierzęta, 
zwykle ptaki i ssaki. Prawie zawsze czarno-białe, okry-
te grubym futrem lub gęstą kaskadą piór. Jego zwie-
rzęta często śpią lub sprawiają wrażenie martwych.  
W niektórych pracach Roa pokazuje bowiem frag-
menty ich szkieletów lub wybranych tkanek. Inti  
z Chile w swoich pracach nawiązuje do kultury Ame-
ryki Łacińskiej. Wykorzystuje symbolikę zaczerpniętą  
z wierzeń rdzennych mieszkańców kontynentu. Znakiem 
rozpoznawczym Brazylijczyka Eduardo Kobra – któ-
rego łódzki mural jest hołdem dla Artura Rubinsteina – 
jest motyw kalejdoskopu. W ramach IV edycji festiwalu 
Galeria Urban Forms w Łodzi powstał również mural 
wykuty w tynku. Autorem pracy przedstawiającej twarz 
kobiety jest portugalski artysta o pseudonimie VHLS. 
Na polskich murach, pozostawiając świadectwo talentu 
i umiejętności, malowali także Sebastián Velasco i Aryz 
z Hiszpanii,  Dede z Izraela, Vhils z Portugalii, DALeast 
z Chin, Morik z Rosji i wielu, wielu innych. 

W Nowym Sączu również napotykamy na graffiti  
i street art tworzone przez grupę COSME CREW- 
Senk, Esode (plakaty, szablony, wlepki) oraz Mariusza 
Brodowskiego (Mgr Mors) najczęściej w postaci tzw. 
charakterów. Brodowski „popełnia” również murale.  
To między innymi PIĘTRO WYŻEJ na sądeckim hospi-
cjum czy KOLEJ NA CIEBIE, szczytowa ściana bloku  
przy ul. Broniewskiego. Działają u nas również Plik, 
Suet, Leser, Nupz, Blew, Dase, Kont. Pojawiają się 
nowi, młodzi i zdolni. Niestety ciągle aktywni są wan-
dale. To ci, którzy wrzucają gryzmoł, obraźliwy tekst 
czy obsceniczny rysunek na świeżo odnowioną elewa-
cję. Zresztą nawet zużyte mury powinny być przed nimi 
chronione.

Odkrywcy uważają jednak, że malowanie ścianek nie 
jest wynalazkiem dwudziestowiecznym. Twierdzą, że 
najstarsze graffiti powstało w jaskiniach neolitycznych. 
Należy do nich Cueva de las Manos (Jaskinia Rąk)  
w prowincji Santa Cruz w Argentynie, gdzie na ścianach 
znajdują się malowidła ludzkich dłoni, ludzkich postaci  
i zwierząt, scen polowań, zygzaków, przedstawień słońca 
i figur geometrycznych. Szacuje się ich wiek na około 
9–13 tysięcy lat.
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MGR MORS 
 ARTYSTA ULICZNEJ ŚCIANKI

Z MARIUSZEM BRODOWSKIM ROZMAWIA BARBARA GIEROŃ 

Co Pana zainspirowało do malowania w przestrzeni 
publicznej, tworzenia murali? 

Wychowałem się na nowosądeckim osiedlu, wówczas na 
blokowisku królowała kultura hip hop. Większość moich 
rówieśników żyło tą kulturą. Zanim zacząłem malować 
graffiti, tańczyłem breakdance oraz próbowałem rapo-
wać, również wtedy stawiałem pierwsze tagi (podpisy) 
na osiedlowych ścianach.  Jako młody chłopiec poszuki-
wałem różnych ciekawych zajęć, jednak graffiti okazało 
się dla mnie najbardziej atrakcyjne. Z czasem, uczestni-
cząc w zajęciach malarskich w Domu Kultury Kolejarza, 
Biurze Wystaw Artystycznych, Młodzieżowym Domu 
Kultury, licznych plenerach malarskich, doszedłem aż do 
Instytutu Sztuki w Cieszynie i tam przeszedłem ewolucję 
plastyczną. Natomiast puszka farby w spreju nadal była 
dla mnie bardzo ważnym narzędziem twórczym. Prze-

strzeń miejska towarzyszy mi od początku mojej twór-
czości.

Czy marzy Pan, że któryś z pańskich murali zostanie 
przeniesiony do muzeum?

Na tym mi akurat nie zależy. W tej sztuce ważne jest „tu 
i teraz”. Ogólna dostępność dla każdego przechodnia  
i aktualna bezpośrednia relacja między twórcą a ewentu-
alnym odbiorcą. 

Wydaje się, że sztuka ulicy jest sztuką ulotną. Jak 
długo graffiti czy mural mają szansę pozostać na 
ścianie w stanie nienaruszonym?

Na to pytanie niestety nie ma konkretnej odpowiedzi, 
zdarza się że obraz „wisi” zaledwie jeden dzień a na-
dal są prace, które zostały wykonane 20 lat temu. Jeśli 

Fot. Piotr Droździk
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chodzi o graffiti, w tej grze ulicznej są określone zasady, 
jeśli ktoś ich nie przestrzega, to szybko jego praca zo-
staje zamalowana przez innych writerów (grafficiarzy). 
Natomiast w przypadku murali ich trwałość zależy od: 
lokalizacji, warunków atmosferycznych czy też techniki 
wykonania. Oczywiście, w muralach również zdarzają 
się działania osób trzecich. 

Czy street art pogłębia wrażliwość przechodniów, czy 
może sprawić, że ulica czy osiedle staną się piękniej-
sze?

Zdecydowanie tak. Według mnie dobry obraz na ścianie, 
to taki, który wywołuje emocje, celem sztuki ulicznej jest 
nakłanianie do refleksji. Jeśli przy tym poprawia estetykę 
miasta, to jest to jak najbardziej dobra forma twórcza. 

Edukował nas Pan ortograficznie. Czy będziemy tak-
że edukowani politycznie?   

Dotychczas wybierałem wiele ciekawszych tematów i na 
razie niech tak zostanie. 

Street art narodziła się w Meksyku i bardzo szybko 
dotarła w inne regiony świata. Czy wśród polskich 
twórców jest popularna? Czy któryś z artystów stre-
et artu jest dla Pana szczególnie ważnym, w pewnym 
sensie artystycznym „guru”?

Początki street artu raczej przypisałbym powstaniu kul-
tury hip hopowej. W Filadelfii we wczesnych latach 
sześćdziesiątych, a pod ich koniec w Nowym Jorku. 
To graffiti było głównym motorem współczesnego street 
artu. Jeśli chodzi o murale to warto wspomnieć również 
o Diego Riverze. Był on autorem wielu meksykańskich 
murali, współtwórcą narodowego programu sztuki mek-
sykańskiej, nawiązującej do tradycji prekolumbijskich. 
Jest wielu ciekawych artystów, zarówno lokalnych jak  
i światowych twórców graffiti czy street artu, którzy 
wpłynęli na mój rozwój.

W Nowym Sączu dziatwa i młodzież miała okazję 
uczestniczyć w warsztatach malowania przy użyciu 
farby w spreju. Czy przewidywany jest powrót do ta-

kich zajęć? A może w takim projekcie mogliby także 
uczestniczyć seniorzy.

Kilka razy w roku prowadzę warsztaty z dziećmi, mło-
dzieżą. 
W Krynicy-Zdroju podczas warsztatów  graffiti/street 
artu wraz z uczniami  Szkoły Podstawowej nr 1, w ra-
mach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości, wykonaliśmy mural pt. WOLNOŚĆ. 
Na terenie całej Polski prowadzę warsztaty praktyczne, 
na których uczę specjalistycznych technik malarskich 
stosowanych w graffiti i street art. Warsztaty skierowa-
ne są zarówno dla początkujących jak i zaawansowa-
nych malarzy, grafficiarzy, projektantów, architektów, 
grafików i hobbystów, którzy pragną udoskonalić swoje 
umiejętności. Wstępnie rozważano już koncepcję współ-
pracy z seniorami. Jeżeli będzie takie zainteresowanie  
od seniorów to nic nie stanie na przeszkodzie, aby ta-
kie spotkanie się odbyło i chętnie wspólnie z seniorami 
stworzę mural.

Czy tworzy Pan również obrazy na płótnie?

Tak, najczęściej tworzę je w okresie zimowym. Obrazy 
na płótnie to moja odskocznia od miasta. Czas wycisze-
nia. Malując w pracowni, można sobie zapewnić idealne 
warunki, ustawić światło, temperaturę, puścić muzykę 
lub przebywać w ciszy. Na ulicy maluje się zdecydowa-
nie trudniej, ale za to miasto jest pełne niespodziewanych 
przygód, których nigdy nie doświadczymy w studiu. 

A plany na wiosnę?
W bieżącym roku oprócz kontynuowania realizacji  
z poprzednich lat jak np. cykl murali krótkotrwałych – 
#serialnawegierskiej, chcę zrealizować kolejne prace 
na ul. Wąskiej w centrum miasta Nowego Sacza, m.in. 
projekt „Podziel się butem” czyli historia ludzi i ich 
wyjątkowych butów oraz wiele innych projektów na 
tej ulicy. Również jedno z ważniejszych przedsięwzięć 
w tym roku to „2020 Rok bez alkoholu”. Zachęcam 
wszystkich do podjęcia wyzwania i niepicia alkoholu  
w 2020 roku.

Fot. Barbara Gieroń



Prace Mariusza Brodowskiego (Mgr Mors) 

Fot. Piotr Droździk
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Wykłady audytoryjne 
19.12.2019 r.

Dr n. med. Piotr Meryk, 
Szpital im. Żeromskiego w KrakowieStarosta Marek Kwiatkowski, Wicestarosta Antoni Koszyk, 

Prezes SUTW Wiesława Borczyk,
Wiceprezes SUTW Daniel Jachimowicz

Tomasz Wolak, 
prowadzący zajęcia śpiewu

6.02.2020 r.

9.01.2020 r.

Podpisanie porozumienia o współpracy
między Starostwem Powiatowym i Sądeckim UTW
28.01.2020 r.

Prof. dr hab.inż. Kazimierz Wiech,    Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Pokaz mody

dr Tomasz Zacłona, 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Danuta Wydrzyńska, 
prowadząca warsztaty 
kreowania wizerunku

Fot. Józef Bartkowski, 
Elżbieta Cabak, 
Zofia Mółka, 
Maria Olszowska, 
Władysław Szwenik 

Uczestniczki pokazu mody Uczestnicy warsztatów śpiewu



Wykłady specjalistyczne

Grzegorz Tabasz,
Wydział Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza

Małgorzata Marzec-Luberda, 
instruktorka jogi śmiechu

Prof. dr hab. Julian Dybiec,
Polska Akademia Umiejętności, Kraków

Jakub Zygmunt, podróżnik, 
„Sądecki Włóczykij”

Dr Joanna Chłopicka, 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci 
Niepełnosprawnych „Nasz Dom” w Piwnicznej Zdroju

Maria Kulig, Prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom” 
w Piwnicznej Zdroju

Fot. Józef Bartkowski, 
Władysław Szwenik, 
Katarzyna Zygmunt



Z wystawy 

Ewy Harsdorf 
w Muzeum Okręgowym 

w Nowym Sączu

Fot. Piotr Droździk, Barbara Gieroń 
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DWIE HARCERKI (CZĘŚĆ PIERWSZA)

MARIA HALINA STARZYK

Wystawa malarstwa Ewy Harsdorf w Muzeum Okrę-
gowym jest okazją, by przypomnieć o związanych z 
historią Nowego Sącza siostrach: Ewie Harsdorf i Te-
resie Harsdorf-Bromowiczowej. 
Harsdorf von Enderndorf.  Skąd w Nowym Sączu takie 
nazwisko?
W Bawarii, w Górnej Frankonii jest wieś Harsdorf poło-
żona na północ od sławnego miasta Bayreuth. Noszący 
to nazwisko osiedlali się w różnych  miejscowościach 
niezbyt oddalonych od siebie. W Środkowej Frankonii, 
w miejscowości Enderndorf am See będącej obecnie 
częścią miasta Spalt, pamiątką po tym rodzie jest skrom-
ny jednopiętrowy zamek Harsdorf. To stamtąd przybył  
z wojskiem Napoleona i osiedlił się na Podolu baron Jost 
Harsdorf von Enderndorf,  przodek sądeczanek – Ewy, 
Teresy i Marii. 
Ich matka pochodziła z rodziny Skarbek-Leszczyńskich. 
Urodziły się w Zielonej, niedaleko Kamieńca Podolskie-
go – Ewa w 1910 a Teresa w 1912 roku. Wojna i zwią-
zane z nią rozruchy doprowadziły do tego, że rodzina  
w 1920 roku osiadła w Nowym Sączu i zamieszkała przy 
Alei Batorego 78 (obecnie Bank Spółdzielczy).
Córki Harsdorfów były wychowywane w atmosferze pa-
triotyzmu i głębokiej religijności. Wpojonym w rodzinie 
wartościom wzmocnionym przez harcerstwo, w które 
zaangażowały się od 1926 r., pozostały wierne. Ich dzia-
łalność przed wojną, w czasie wojny i po niej, to część 
pięknej historii nowosądeckiego harcerstwa i może być 
wzorem dla młodego pokolenia. Postępowały zawsze 
zgodnie z przyrzeczeniem harcerskim: „służyć Bogu  
i Polsce, nieść pomoc bliźnim”. Zaświadczyły o tym ca-
łym swym życiem.
Ewa Harsdorf von Enderndorf  (1910 – 1999)
W ubiegłym roku minęło 20 lat od jej śmierci. Warto 
przypomnieć tę niezwykłą kobietę, której twórczość ma-
larską mogliśmy poznać na wystawie zorganizowanej 
przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. To w na-
szym mieście ukończyła Żeńskie Gimnazjum Humani-
styczne, gdzie jej zdolności plastyczne odkrył Bolesław 
Barbacki. Studiowała następnie grafikę w Państwowej 
Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego 
w Krakowie, a potem w Państwowym Instytucie Robót 
Ręcznych w Warszawie. Do 1939 r. była nauczycielką  
w Krakowie, gdzie udzielała się w harcerstwie, pełniąc  
w nim wiele kierowniczych funkcji.

Po wybuchu wojny powróciła do Nowego Sącza. War-
tości, na których opierał się fundament tej rodziny, spra-
wiły, że ich dom od początku okupacji stał się miejscem 
konspiracji, punktem przerzutowym ludzi i pieniędzy na 
Węgry oraz rozpowszechniania podziemnej prasy. Ewa 
była instruktorką harcerską o pseudonimie „Słonecz-
na dziewanna” w organizacji „Orła Białego – Resurec-
tio”,  wstąpiła też do  Związku Walki Zbrojnej-AK. Już  
w 1940 r. była więziona 7 tygodni przez sądeckie ge-
stapo. Ani ona, ani nikt z rodziny nie przyjął volkslisty. 
Ojciec za kolportaż podziemnej prasy w 1944 r. zginął 
w Auschwitz, a siostra Teresa była więziona w Ravens-
brück.
Ewa w latach 1941–44 pracowała w Warsztatach Kolejo-
wych, co zaowocowało serią nazwaną „Ludzie warszta-
tów”, wykonaną w nowatorskiej technice fotorytu.
Po wojnie krótko pracowała w Radzie Głównej Opiekuń-
czej. W 1945 r. współzakładała Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych i Związek Polskich Artystów Plastyków 
w Nowym Sączu. Dzięki niej, Marii Ritter, Zbigniewo-
wi Borowskiemu i Czesławowi Elsterowi możemy po-
dziwiać odnowione i częściowo zrekonstruowane fre-
ski w sali posiedzeń sądeckiego ratusza. Jej działalność 
związana z powojennym harcerstwem zakończyła się  
w 1948 r. po zmianach wprowadzonych przez nowe wła-
dze. Przez wiele lat była nauczycielką plastyki w nowo-

Fot. Barbara Gieroń
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sądeckich szkołach i Studium Nauczycielskim w Starym 
Sączu.
Przez 20 lat była związana z Domem Kultury Kolejarza 
jako instruktor i prowadząca autorski zespół plastyczny. 
Miała doskonały kontakt z dziećmi i młodzieżą; to efekt 
jej działania w harcerstwie i szkolnictwie. Była znakomi-
tym pedagogiem, niczego nie narzucała. Wychowała bar-
dzo wielu znanych profesjonalnych artystów, wdzięczni 
wychowankowie do dziś dbają o pamięć o niej i o jej 
spuściznę. To ona odkryła i przyczyniła się do rozpo-
wszechnienia prac Marii Wnęk – zaliczanej do najwybit-
niejszych polskich przedstawicielek sztuki prymitywnej 
(naiwnej). W 1963 r. zamieszkała przy ul. Batorego 52, 
wreszcie mogła mieć pracownię. (Na tym domu stara-
niem jej wychowanków w 2009 r. umieszczono tablicę 
pamiątkową).
Od początku lat 80. wraz z siostrą Teresą bardzo moc-
no zaangażowała się w Ruch Odnowy w Duchu Świę-
tym przy kaplicy w parafii kolejowej. Z jej inicjatywy 
wspólnota przyjęła nazwę „Filadelfia” (z greckiego: 
„bratnia miłość” – określa miłość w kręgu rodzinnym;  
w chrześcijaństwie obejmuje wszystkich tych, którzy sta-

li się członkami Bożej rodziny). Był to piękny człowiek. 
Pozostawiła po sobie dobrą pamięć i efekty malarskich 
poszukiwań. 
Wystawa w Muzeum Okręgowym pozwoliła poznać róż-
norodność stosowanych przez nią technik, począwszy od 
grafiki poprzez fotoryt, akwarele, akryl, olej do polichro-
mii. Jej znakiem rozpoznawczym jest kolaż, do którego 
używała folii aluminiowych, samoprzylepnych i odbla-
skowych.
Także tematyka jej prac jest zróżnicowana. Malowała 
portrety – są tu między innymi: ojciec artystki, Edmund 
Cieczkiewicz, prof. Feliks Rapf i Władysław Hasior. 
Są i pejzaże, martwe natury, obrazy o tematyce religij-
nej. Ciekawy jest cykl kolaży związanych z jej pobytem  
w Montrealu. Poza wystawą możemy się z jej pracami 
spotkać w Małej Galerii, w kościele w Trzetrzewinie,  
w kaplicy w kościele Ducha Świętego, w zbiorach róż-
nych muzeów i kościołów. 
Wystawa pozwoliła, po raz pierwszy, na tak szerokie, 
przybliżenie całokształtu dokonań tej niezwykłej sąde-
czanki i słusznie nosiła nazwę „Twórczość”, bo to ona 
była sensem jej życia.

Majówka
Barbara Paluchowa             
Nie w przepychu witraży

Pod pozłotą kopuł
W siwych kłębach kadzideł
W gorących łzach świec
Nie w zaśpiewie dzwonu
W tym co wyuczone
Nie w półcieniu kolumn
Nie z chórem głów

Lecz

Na łąki klęczniku
Z pątnikami drzew
Z flecistą słowikiem
W kaplicy traw polnych
Z wiatrem organistą
Na różańcu tarnin
Do Ciebie Maryjo
Dzisiaj się pomodlę

Kapliczka w górach, pastel - Barbara Paluchowa 
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NIE ZRYWAJMY PRZYJAŹNI Z KSIĄŻKĄ  
(rozmyślania po Noblu)

ELŻBIETA CHOLEWA    

Spadek czytelnictwa w ostatnich dekadach zastanawia. 
Niełatwo to pojąć, bo coraz więcej dorosłych czyta dzie-
ciom, literatura popularna dostarcza przebojów, a klasy-
ka choćby za sprawą kina potwierdza swą aktualność. 
Nawet takie fenomeny jak ,,Harry Potter” czy „Mille-
nium” nie zdołały odwrócić tego procesu. 
Wydaje się, że większość potrzeb odbiorcy zaspokajają 
obecnie telewizja i Internet, serwując wstrząsające infor-
macje, egzotykę, romans, przygodę, erotyzm, sensacje. 
Dom bez książek, które swą obecnością prowokują do 
rozmowy i myślenia, jest pusty. Czytanie książek wytrą-
ca z intelektualnej drzemki, sprawia, że świat przestaje 
być czarno-biały, a staje się kolorowy. Czytanie zmienia 
nas czytelników. Takie książki, jak ,,Mały książę” autor-
stwa Saint Exupery’ego czy ,,Czarodziejska góra” Toma-
sza Manna zmieniają nas. Można powiedzieć, że życie 
jest jak książka, a wybór, przed jakim każdy z nas sta-
je, jest następujący – albo będzie to intrygująca powieść  
z naszego życia, którą sami kreślimy, albo nic niezna-
cząca historyjka. Lektura lekturze nierówna. Nie można 
sądzić, że mądry jest ten, kto przeczytał dużo książek. 
Idzie też o jakość literatury. Są lektury, do których wra-
camy, znajdując w nich za każdym razem coś ciekawe-
go. Są takie, które wymagają od nas wysiłku [otwar-
tego myślenia] i takie, przy których odpoczywamy,  
np. kryminały. Można je nazwać przerywnikami.

W tej sytuacji optymizmem napawa zainteresowanie 
twórczością noblistki Olgi Tokarczuk i furora, jaką zrobił 
jej noblowski wykład „Czuły narrator”. W wystąpieniu 
tym pobrzmiewają myśli zawarte w ,,Zgubionej duszy” 

- książce będącej efektem jej współpracy z ilustratorką 
Joanną Concejo. O książce tej autorka mówi: ,,To bajka 
dla dziecka, które mieszka w dorosłym i drzemie. Dla 
dojrzałego człowieka, który wiele przeżył i zaczyna so-
bie stawiać pytania o to, jak się porusza w czasie, jak 
sobie radzi z przemijaniem i dlaczego tak często dopada 
go nostalgia za latami dzieciństwa”.
To ta dusza jest czułym narratorem w jej mowie noblow-
skiej – „Literatura jest zbudowana na czułości wobec 
każdego innego od nas bytu. To jest podstawowy, psy-
chologiczny mechanizm powieści. Dzięki temu cudow-
nemu narzędziu, najbardziej wyrafinowanemu sposobo-
wi ludzkiej komunikacji, nasze doświadczenie podróżuje 
poprzez czas i trafia do tych, którzy się jeszcze nie uro-
dzili, a którzy kiedyś sięgną po to, co opowiedzieliśmy  
o nas samych i o naszym świecie”.
I jeszcze jeden cytat: ,,Fikcja straciła zaufanie czytel-
ników, odkąd kłamstwo stało się niebezpieczną bronią 
masowego rażenia, nawet jeśli wciąż pozostaje prymi-
tywnym narzędziem. Świat umiera, a my tego nie zauwa-
żamy.”
Wykład noblowski ,,Czuły narrator” podbił Internet 
i światową prasę, niestety nie miał w Polsce transmi-
sji telewizyjnej. Ludzie dzielili się transmisją na You 
Tubie, słuchali w radiu TOK FM, oglądali na Onecie  
i innych portalach. Mam nadzieję ,że ,,Czuły narrator”, 
który wzbudził zainteresowanie bardzo różnych czytel-
ników, będzie żył na lekcjach polskiego, WOS czy etyki,  
a zainteresowanie twórczością Olgi Tokarczuk będzie 
nie tylko chwilowym „hitem”, ale przełoży się na zna-
czący wzrost zainteresowania literaturą piękną.
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WYKŁAD

 ŚMIECH LEKIEM DLA SENIORÓW

MAŁGORZATA MARZEC–LUBERDA
Instruktorka jogi śmiechu, trenerka holistycznej pracy z ciałem i głosem, 

nauczycielka śpiewu i muzykoterapeutka jogi dźwięku (nada yoga), doula.

   

A jakby tak: „Starość to radość”    

Jest wiele scenariuszy na starość. Powszechnym jest 
stwierdzenie, które często słyszymy: “Starość nie ra-
dość”. Ten stereotyp jest jak zanieczyszczone powietrze, 
którym oddycha kolektywna świadomość seniorów. Czy 
na pewno tak musi być?

Czy aby na pewno starszy człowiek nie może cieszyć się 
życiem? 

O tym, że okresowi starczemu mogą towarzyszyć prze-
różne choroby, stany depresyjne, poczucie nieprzydatno-
ści, wycofanie i poczucie osamotnienia – to już wiemy.

Ale jak temu zaradzić?

Czy istnieje narzędzie, które w bezpieczny i przystępny 
sposób może wspierać seniora w tym wyjątkowo wrażli-
wym okresie jego życia?

Czy jest coś, co może w realny sposób towarzyszyć star-
szemu człowiekowi jako naturalne lekarstwo wspierania 
jego kondycji psychofizycznej tak, aby starość kojarzyła 
się też z radością?

Oczywiście, że tak.
Śmiech jest najlepszym lekarstwem na starość.
Ściślej ujmując, mówię tu o efektywnej i prostej gimna-
styce, którą jest Joga Śmiechu lub Śmiechojoga.

Czym jest Joga Śmiechu?

Joga Śmiechu to prosta i zabawna gimnastyka oraz me-
toda wspierająca zdrowie psychofizyczne i relacje spo-
łeczne. Polega na wykonywaniu ćwiczeń śmiechowych  
i oddechowych (stąd też nazwa Joga). Jogę Śmiechu 
praktykuje się w grupach i w atmosferze prostej, dzie-
cięcej zabawy. Aby wyzwolić w seniorach poczucie lek-
kości i zabawy, na zajęciach Jogi Śmiechu tańczymy, 

śpiewamy i wykonujemy wiele zabawnych ćwiczeń eks-
presyjno-ruchowych.

Historia Jogi Śmiechu

Joga Śmiechu powstała w Indiach w 1995 roku, dzię-
ki intuicji dra Madana Katarii, indyjskiego lekarza  
z Mumbaju. W trakcie poszukiwania materiałów 
do pisania artykułu “Śmiech najlepsza medycyna”,  
dr Kataria natknął się na zadziwiające odkrycia nauko-
we z gelotologii (gr. gelos – śmiech; dziedzina badań 
nad śmiechem i jego wpływem na zdrowie). W szcze-
gólności książka “Anatomy of an Illness” (Anatomia 
choroby) Normana Cousinsa i prace badawcze dra Lee 
Berka zainspirowały go do przetestowania terapeutycz-
nych właściwości śmiechu. Tak 13 marca 1995 roku  
w Indiach, w bombajskim parku publicznym, dr Kataria 
założył pierwszy klub Jogi Śmiechu. W klubie dzielono 
się po prostu dowcipami. Śmiejący się ludzie w klubie 
czuli się świetnie, ale po dwóch tygodniach nastąpiło 
rozczarowanie. Grupie wyczerpał się zapas kawałów  
i pojawiły się niesmaczne żarty. Pojawił się lament osób  
i propozycja zaniechania kolejnych spotkań. W obliczu 
tej kryzysowej sytuacji Madan Kataria obiecał uczestni-
kom znalezienie “złotego środka”. 
Tej nocy, rozczytując badania naukowe dotyczące fi-
zjologii działania ciała ludzkiego i śmiechu, znalazł od-
powiedź na potrzebę grupy. Odkrycie to zadecydowało  
o fundamentach Jogi Śmiechu: okazuje się bowiem,  
że mózg ludzki nie odróżnia śmiechu symulowanego od 
prawdziwego. Oznacza to, że śmiech udawany (induk-
cyjny) i naturalny generują tę samą “biochemię szczę-
ścia”, tzw. Joy Cocktail.

Co więcej, ćwiczenia symulujące śmiech (czyli w Jodze 
Śmiechu ćwiczenia śmiechowe) transformują się niemal 
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od razu w spontaniczny śmiech, który może trwać od 2 do 
15 minut. To właśnie taki przedłużony śmiech generuje  
w    ciele    człowieka     poczucie    szczęścia,    radości,     entuzjazmu, 
otwartości i ogólnie pozytywnego nastawienia do siebie  
i innych. Ponadto wiele badań naukowych udowodniło, 
iż śmiech darowuje nam liczne korzyści zdrowotne.
Przyglądnijmy się temu. 

Aspekt naukowy Jogi Śmiechu - czyli jak to działa?  

Liczne badania naukowe udowodniły, że śmiejąc się, 
dotleniamy mózg i organizm, wzmacniamy układ od-
pornościowy, generujemy w sobie pozytywne emocje, 
ruszamy się i otwieramy na kontakty społeczne. 
To wszystko za sprawą tego, iż śmiech uwalnia w nas 
naturalną biochemię szczęścia.

Co zatem znajduje się w tym naturalnym koktajlu 
biochemicznym? 

Koktajl radości – to mieszanka endorfin, zwanych hor-
monami szczęścia. To zespół endogennych hormonów 
peptydowych, dzięki którym możemy odczuwać przy-
jemność, radość a nawet euforię. Do tego endorfiny re-
dukują poziom stresu oraz znoszą bodźce bólowe, więc 
tym bardziej śmiech jako gimnastyka wskazany jest dla 
osób starszych.
Pod wpływem śmiechu uwalnia się serotonina, która 
jest naturalną substancją przeciwdepresyjną. Kiedy się 
śmiejemy, obniża się poziom kortyzolu, hormonu stresu,  
co powoduje z kolei zwiększenie zdolności obronnych, 
immunologicznych organizmu.
Aby doszło do uwolnienia naturalnej biochemii szczę-
ścia, wystarczy pośmiać się około 10-15 minut w spo-
sób ciągły. Wydaje się to być na początku wyzwaniem,  
ale ćwiczenia jogi śmiechu odbywają się zwykle w gru-
pie, a ponieważ śmiech jest zaraźliwy, szybko też uwalnia  
się śmiech spontaniczny, utrzymujący się gradualnie co-
raz dłużej.

Śmiech najlepszym lekarstwem na starość?

Tak. Śmiech jest naturalnym, ekonomicznym i efektyw-
nym lekarstwem na wiele przypadłości seniorów. Za-
wsze mamy dostęp do śmiechu i wcale nie musi on być 
warunkowany.

Dr Kataria podkreśla, że praktyka Jogi Śmiechu jest 
przede wszystkim ćwiczeniem, które ma poprawić krą-
żenie krwi, dotlenić organizm i pomóc pozbyć się stresu. 
Dlatego właśnie w czasie zajęć instruktorzy dbają o two-
rzenie atmosfery bezpieczeństwa, wspólnego zaufania  
i harmonii, tak by wszyscy mogli poczuć się jak na świet-
nej zabawie i by gromki śmiech płynął z serca i brzu-
cha. Metoda ta, oprócz zabawnych ćwiczeń, które mają 
stymulować śmiech, zawiera też ćwiczenia relaksacyjne 
i wyciszające. Na zajęciach dążymy do równowagi, 
więc po ćwiczeniach śmiechowych zawsze są ćwicze-
nia oddechowe, które uspokajają system nerwowy  
i dotleniają organizm.

Jakie więc korzyści dla seniorów płyną z praktyki 
Jogi Śmiechu?

Dr Madan Kataria zwraca uwagę na 5 podstawowych ko-
rzyści dla seniorów (potwierdzonych badaniami nauko-
wymi) praktykowania Jogi Śmiechu. Oto one:

1. Joga Śmiechu wprowadza więcej śmiechu w życie 
seniorów. Joga Śmiechu pomaga seniorom wieść rado-
sne życie. Jej praktykowanie nie wymaga angażowania 
poczucia humoru ani kompetencji poznawczych, więc 
może być przydatna wszystkim, którzy potrzebują zin-
tensyfikować wpływ pozytywnych efektów śmiechu. 
W miarę jak się starzejemy, śmiejemy się coraz mniej.  
Z powodu demencji i choroby Alzheimera seniorzy czę-
sto nie rozumieją żartów i nie śmieszą ich one. Dzieje się 
tak, ponieważ humor jest zjawiskiem natury umysłowej 
i poznawczej. Dlatego też Joga Śmiechu jest doskonałą 
propozycją dla osób starszych jako forma ćwiczeń dają-
cych różnorodne korzyści zdrowotne.

2. Promuje zdrowie fizyczne. W miarę jak się starze-
jemy, zaczynamy cierpieć na takie przypadłości, jak: 
wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, astma i inne choroby 
związane z wiekiem. Joga Śmiechu wspiera organizm 
we wszystkich chorobach poprzez wzmocnienie systemu 
odpornościowego, zwiększenie dostarczanego do komó-
rek tlenu i wytworzenie pozytywnego stanu umysłu.

3. Pomaga zachować zdrowie psychiczne. Wielu senio-
rów cierpi na depresję, odczuwa frustrację i złość. Utrata 
ukochanych oraz ubytki na zdrowiu utrudniają utrzyma-
nie pozytywnego nastawienia umysłowego. Joga Śmie-
chu zmienia biochemię mózgu, utrzymując w ten sposób 
pozytywne nastawienie psychiczne niezależnie od oko-
liczności.

4. Poprawia relacje towarzyskie. Joga śmiechu po-
maga budować i utrzymać silne więzi z przyjaciół-
mi, krewnymi, osobami, z którymi senior decyduje się 
spotykać w miarę swoich możliwości. Nawet osoby  
z demencją mogą nawiązać znaczące znajomości, dzię-
ki Jodze Śmiechu. Takie rozwijanie przyjaźni zmniejsza 
poczucie samotności oraz poprawia jakość życia.

5. Wydłuża życie. Joga Śmiechu regeneruje komórki, 
daje osobom starszym bezpieczną przestrzeń do śmiania 
się i dzielenia własnymi emocjami. Wspólne śmianie się 
motywuje do utrzymywania lepszej kondycji psychofi-
zycznej, sprawia, że seniorzy bardziej cieszą się każdym 
dniem i dostrzegają więcej pozytywnych zasobów tego 
okresu.

Te łatwe i proste do wykonania ćwiczenia są z powodze-
niem praktykowane przez osoby mające od sześćdzie-
sięciu do dziewięćdziesięciu lat. W obliczu starzenia się 
społeczeństwa, Joga Śmiechu jest narzędziem w zmianie 
postrzegania procesu starzenia się i sposobem na zwięk-
szenie żywotności i długości życia.
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Joga Śmiechu najlepszą medycyną

Dr Kataria często podkreśla, iż “Nie ma śmiechu  
w medycynie, ale dużo medycyny jest w śmiechu”  
i to jest prawda. 

Śmiechojoga jest naprawdę najlepszym lekarstwem  
dla osób starszych. Jest doskonałym sposobem na utrzy-
manie starszego organizmu w dobrej formie i w pozy-
tywnym nastroju. Tysiące ludzi na całym świecie korzy-
sta z Jogi Śmiechu jako panaceum na zdrowie, ponieważ 
jest ona formą treningu odnowy biologicznej.

Joga Śmiechu uczy nas śmiania się bezwarunkowego. 
Jest w tym niezwykła mądrość. Śmianie się jako gimna-
styka uczy nas brać odpowiedzialność za nasze zdrowie 
i samopoczucie. 

Jak pokazuje Joga Śmiechu, do śmiechu spontanicznego 
może nas doprowadzić prosta zabawa, ruch i ćwiczenia 
oddechowe. Róbmy to więc, a nasze ciało nam podzię-
kuje.

Myślę, że zajęcia z Jogi Śmiechu, pomimo tego iż są 
jeszcze nowością na terytorium Nowego Sącza, mogą  
w prosty i bardzo efektywny sposób przyczynić się do 
polepszenia ogólnej kondycji zdrowia i formy psychofi-
zycznej naszych seniorów.  

Zapraszam więc na praktykę Jogi Śmiechu, aby łatwiej 
seniorom się mówiło i wprowadzało w życie powiedze-
nie “Starość to radość”. Życzę wszystkim seniorom Uni-
wersytetu III Wieku dużo śmiechu i radości bezwarun-
kowej.

IRENA CEPIELIK    
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY

Wykład audytoryjny z cennym badaniem dla słuchaczy

W dniu 9 stycznia słuchacze SUTW w ramach wykładu 
audytoryjnego  zostali zapoznani z tematem „Wirusowe 
zapalenie wątroby typu C - profilaktyka, objawy, lecze-
nie”, który przedstawił dr Piotr Meryk, lekarz na oddzia-
le obserwacyjno-zakaźnym w Szpitalu Specjalistycznym 
Stefana Żeromskiego w Krakowie. 
Zagadnienie jest elementem pilotażowego programu 
edukacyjnego dotyczącego wirusowego zapalenia wą-
troby, który realizuje Ogólnopolska Federacja Stowarzy-
szeń UTW. Objęto nim 10 UTW: w Łodzi, Warszawie, 
Sławnie, Gdańsku, Rzeszowie, Szczecinie, Kielcach, 
Wrocławiu, Gliwicach i Nowym Sączu. Bezspornym 
profitem tej akcji są bezpłatne badania na obecność wi-
rusa HCV (to on wywołuje zapalenie wątroby typu C). 
U nas w dwu mobilnych gabinetach Fundacji Edukacji 
Społecznej przebadano 100 osób. Każdy z badanych  
w ciągu kilku minut poznał wynik.

HCV nazywany bywa cichym zabójcą. Stwierdzenie ta-
kie nie jest wcale przesadzone - zakażenie HCV przebie-
ga w większości przypadków bez charakterystycznych 
objawów i może ujawnić się dopiero po wielu latach. Pa-
cjenci często dowiadują się o nim już po wystąpieniu po-
wodowanych przez wirusa marskości wątroby lub raka 
wątrobowo-komórkowego. 

Szacuje się, że aktualnie około 150 tys. Polaków ży-
jących z HCV nie zdaje sobie z tego sprawy. Mało 
tego, niektórzy pacjenci otrzymali przed laty od lekarzy 
informację, że nie ma już dla nich leczenia, ponieważ 
zastosowana wówczas terapia nie pomogła. Tymcza-
sem dzięki nowym, dostępnym w Polsce od kilku lat,  
w pełni refundowanym przez NFZ lekom, HCV można 
wyeliminować z organizmu w ciągu 8 do 12, a rzadziej 
24 tygodni. Skuteczność terapii przekracza 98 procent! 
Potrzebna jest tylko diagnoza i włączenie pacjenta do 
programu terapeutycznego. Kluczem do postulowanej 
przez Światową Organizację Zdrowia i całkowicie real-
nej eliminacji HCV w Polsce jest edukacja. 

Dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku i w ogó-
le dla osób 60+ temat ten jest szczególnie istotny, ponie-
waż według lekarzy stanowią oni grupę podwyższonego 
ryzyka. Przez lata HCV przenosił się głównie w placów-
kach ochrony zdrowia, a więc zakażone nim mogą być 
przede wszystkim osoby wielokrotnie hospitalizowane 
oraz takie, którym przetaczano krew przed 1992 rokiem. 
Dlatego osoby starsze, które miały w przeszłości wiele 
kontaktów ze służbą zdrowia, koniecznie powinny zro-
bić test w kierunku zakażenia. Takie badanie może ura-
tować życie!!!

 WYKŁAD
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DRZEWO MIŁOŚCI

Na kwitnącej, na jabłoni
słowik dzwoni (…)
o tej wiośnie,
o młodości, o kochaniu…
- Słyszysz, Haniu? 

(Słyszysz, Haniu? Lucjan Rydel)

Za chwilę zakwitną okoliczne sady. Bladoróżowe pach-
nące kwiaty będą oczekiwać na przelatujące pszczoły.  
Na niskopiennych drzewach, rosnących w równych 
szpalerach, pojawią się pierwsze zawiązki owoców ja-
błoni domowej – jabłek. 

W Europie, Azji i Ameryce Północnej występuje około 
trzydziestu gatunków dzikiej jabłoni. Ale w Polsce ro-
śnie tylko jeden - jabłoń leśna zwana zwykle płonką. 
Można ją odnaleźć w lasach i borach mieszanych, olsach 
i gajach łęgowych, na miedzach pól uprawnych i przy 
wiejskich traktach. Lubi słońce i żyzną glebę. Nie boi 
się mrozu, ale w warunkach ekstremalnych, w górach  
i na północy staje się krzewem. Zresztą nawet jej for-
ma drzewiasta przedstawia się skromnie, charakteryzuje 
się niskim pniem i rozłożystą koroną o splątanych ga-
łęziach. Jej owoce są drobne, twarde i cierpkie, ale to 
właśnie ona stała się prekursorką/podkładką wielu ro-
dzimych odmian jabłoni domowej. Małe jabłuszka są 
jednymi z najbardziej trwałych leśnych owoców, a dla 
dzikich zwierząt skarbnicą witamin i soli mineralnych. 
Zawierają witaminy C, P, A, B1, B2, i PP, sole magne-
zu, sodu, potasu, wapnia, fosforu, krzemu, glinu, siarki 
i łatwo przyswajalne sole żelaza, w miąższu pektyny,  
a w skórce barwniki antocyjanowe i olejki eteryczne, 
zapewniające cierpko gorzkim owocom mocny aromat. 
Z sentymentem wspominamy stare odmiany jabłoni, 
rosnące w luźnych szeregach wysokie, o rozłożystych 
koronach drzewa. Dawniej właściwie przy każdym wiej-
skim domu rosła przynajmniej jedna jabłoń. Pamiętamy 
smak szarych i złotych renet, malinówek, antonówek czy 
koszteli – jabłek naszego dzieciństwa. Smak ówczesnych 
szarlotek, musów, soków, galaretek i marmoladek. Teraz 
tysiące odmian atakuje nasze podniebienia, wiele z nich 
nam nie smakuje, ale owoce są dostępne przez cały rok 
i tak jak dawniej, w różnej postaci, polecane są w diecie 
dla każdego. Dla pocieszenia pamiętliwych smakoszy 
można dodać, że stare odmiany jabłoni przechodzą teraz 
proces rekultywacji.

Owoce dzikiej jabłoni sprowadzano do Mezopotamii już 
5 tysięcy lat p.n.e. Były tak cenne, że składano je w ofie-
rze. Opisy dzikiej jabłoni odkryto na tabliczkach zapi-
sanych pismem klinowym. Naszyjnik z połówek jabłek 
odkryto w grobowcu królewskim w Ur. Około cztery 
tysiące lat p.n.e. jabłka sprowadzane są do starożytne-
go Egiptu. Wiek zwęglonych jabłek odnalezionych na 
granicy półwyspu Synaj i pustyni Negew szacuje się na 
około tysiąc lat p.n.e.
O jabłkach pamiętały wszystkie mitologie świata, po-
dania i baśnie. W mitologii celtyckiej jabłoń miała da-
wać schronienie duszom zmarłych. W centrum Avalonu  
w celtyckich zaświatach na kwitnącej jabłoni jedno-
cześnie dojrzewały owoce. Zjedzenie jabłka z tej ja-
błoni miało dawać wieczną młodość i nieśmiertelność. 
Jabłonie rosnące w sadzie nimf Hesperyd rodziły złote 
jabłka, również gwarantujące nieśmiertelność (mito-
logia grecka). Książę Ahmad, bohater jednej z baśni  
z 1001 nocy, nabył jabłko z Samarkandy, którego za-
pach leczył wszystkie choroby. W mitologii skandynaw-
skiej spożywanie złotych jabłek Iduny (uosobienia pory 
roku między marcem a wrześniem) zapewniało bogom 
wieczną młodość. Według tradycji średniowiecznej 
Aleksander Wielki, poszukując w Indiach wody życia, 
odwiedził sad jabłoniowy, którego owoce przedłużały 
kapłanom życie do czterystu lat. Na rozkaz - do jabłka 
umieszczonego na głowie syna - musiał strzelać z łuku 
Egil (mitologia skandynawska) i Wilhelm Tell (bohater 

BARBARA GIEROŃ    

Fot. Barbara Gieroń
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patriotycznej legendy szwajcarskiej z XIV wieku). Jabł-
ko stało się zatem także symbolem niebezpieczeństwa, 
ale w powyższych przypadkach, dzięki celnemu oku  
i kunsztowi ojców, synowie życia nie stracili. W mito-
logii greckiej jabłko, za sprawą Eris, uznano za symbol 
niezgody. Podpisane „Dla najpiękniejszej” doprowadziło 
do sporu między Herą, Afrodytą i Ateną, sądu Parysa, 
porwania Heleny i wojny trojańskiej. Symbolem grze-
chu i fałszu są nieistniejące a opisane przez Flawiusza 
(historyka żydowskiego, 37-103 n.e.) jabłka Sodomy 
albo Morza Martwego. Owoce o pięknym wyglądzie,  
ale z popiołem zamiast miąższu stały się symbolem do-
głębnego rozczarowania. 

Jednym z insygniów władzy królewskiej jest zwieńczo-
ne krzyżykiem złote jabłko. Używane przy koronacjach, 
obok berła i korony już od starożytności symbolizuje sfe-
rę kosmiczną, świat i kulę ziemską. Jest zatem istotnym 
atrybutem panowania.

PLIK INTERNETOWY Z INSTRUKCJĄ…

IRENA CEPIELIK    

O powieści Lisy Genovy

Motyle to owady, które są bohaterami wielu utworów poetyckich [np. tomik Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej], 
ale i licznych powieści, jak choćby: Szkatułka z motylem Santa Montefiore, Pułapka na motyle Ewy Rajter, 
Papierowy motyl Mariki Krajniewskiej, także Diane Wei Liangi i in. Powieść Lisy Genovy pt. Motyl to powieść  
o chorej na alzheimera pięćdziesięcioletniej profesor Harwardu.

Ta książka zapadła mi głęboko w pamięć, co może dzi-
wić przy coraz częstszym zapominaniu przeze mnie nie 
tylko tytułów, ale i treści przeczytanych utworów. Przy-
czyną jest prawdopodobnie akcja, w której quasi-bo-
haterem jest alzheimer - choroba, której boi się każdy 
senior, a także jego bliscy. Nie odkryto jeszcze na nią 
leku, dlatego mówi się o niej niewiele, jakby przemil-
czanie chroniło przed nieszczęściem. Łączy się ją prze-
ważnie z osobami w podeszłym wieku, niedołężnymi już  
z powodu starości; ta choroba czyni z nich pozbawio-
ne świadomości kukiełki. W „Motylu” autorka mówi  
o mało znanej opcji tej choroby: alzheimerze o wczesnym 
początku. Podobno dotyka ona coraz młodsze kobiety.

Walorem tej książki jest prawdziwa wiedza o stosowa-
nych i testowanych w tej chorobie lekach, rodzaju badań, 
którym poddaje się chorych, kolejnych stadiach szybko 
postępującej u nich destrukcji osobowości. Autorka wie-
działa dokładnie, o czym pisze, obroniła bowiem dokto-

rat z neurobiologii, nomenklaturę medyczną znała zawo-
dowo. Na końcu książki znajduje się wywiad z L. Geno-
vy, w którym wyjaśnia ona inspiracje do powstania tej 
powieści oraz opisuje działania, jakie podjęła. Wykazuje, 
w jak istotnym stopniu pomocny był wpływ środowiska 
medycznego, w którym mogła swobodnie się poruszać  
z racji swojego wykształcenia. Książka jest więc w ja-
kimś stopniu dokumentem, jeśli się zważy, jak wiele 
wiarygodnych informacji o chorobie Alzheimera można 
w niej znaleźć. Z  drugiej strony, fikcja literacka akcji 
powoduje, że nie da się jej przeczytać bez emocji, głę-
bokich wzruszeń, nawet łez. Najistotniejszy wydaje się 
fakt, że „Motyl” przynosi inny obraz chorującego na  
alzheimera. To nie kukiełka, to człowiek, który czuje, ko-
cha, cierpi. 

W utworze występuje rodzina wybitnych naukowców 
Harwardu: Alice i Johna Howlandów. Ona jest wy-
kładowczynią lingwistyki, bada także procesy zacho-

Jabłko przysłużyło się również nauce. Obserwując spa-
dające z drzewa jabłko Isaak Newton wpadł na pomysł, 
że ta sama siła grawitacji, która sięga czubka drzewa, 
może docierać do księżyca i dalej, że grawitacja utrzy-
muje księżyc na orbicie.

W chrześcijaństwie, przyjąwszy rolę zakazanego i skosz-
towanego przez pierwszych rodziców owocu, jabłko 
stało się wyobrażeniem grzechu. Wygnani z raju, nie-
posłuszni Adam i Ewa poznali uczucie wstydu, stali się 
zwykłymi śmiertelnikami. W symbolice chrześcijańskiej 
jabłko w ręku Chrystusa jest atrybutem odkupienia grze-
chu pierworodnego. 

Jakżeż więc ogromny wpływ na los człowieka może 
mieć nie tylko jedna jabłoń, ale nawet pojedyncze jabł-
ko. Ale - świat nie jest taki zły /świat nie jest wcale mdły/ 
niech no tylko zakwitną jabłonie…
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dzące w umyśle, stanowiące podłoże do nabywania 
i używania języka. Z wykładami na ten temat jeździ  
po świecie. Praca przynosi jej wiele sukcesów i satysfak-
cji, jest profesorem niezwykle cenionym zarówno przez 
studentów jak i współpracowników. Sama i wspólnie  
z mężem publikuje artykuły i książki. John jest biolo-
giem specjalizującym się w komórkach rakowych, swo-
bodnie porusza się też w systemach nauk pokrewnych. 
Bada kultury komórkowe z taką pasją, że potrafi spę-
dzić w laboratorium dzień i noc. On także  jest uznanym  
w świecie naukowcem.

Są udanym małżeństwem i chociaż czasy uniesień mają 
już za sobą, nadal potrafią się wspierać w trudnych chwi-
lach. Mają trójkę udanych dzieci: dwudziestosiedmio-
letnią, zamężną prawniczkę Annę (z mężem Charliem 
pracują w korporacji prawniczej w Massachusetts), dwu-
dziestosześcioletniego syna Toma robiącego na Harward 
Medical specjalizację kardiologa po ukończonej medy-
cynie oraz dwudziestodwuletnią Lydię, zafascynowaną 
aktorstwem. Ich zmartwienia nie są szczególnie uciążli-
we: Anna ma kłopoty z zajściem w ciążę, Tom nie żeni 
się i nie statkuje, Lydia nie podejmuje studiów.

Zupełnie niespodziewanie ich szczęśliwe życie diame-
tralnie się zmienia. W pewnym momencie Alice zauwa-
ża, że brakuje jej właściwego słowa podczas wykładu, 
nie pamięta, jaki temat ma przerobić ze studentami, 
mimo że dopiero co się do niego przygotowywała, przez 
szereg dni nie przypomina sobie, w jakim celu wpisała 
na listę rzeczy do załatwienia imię Eryk. Jest przekona-
na, że to następstwo menopauzy i zmęczenia, w czym się 
utwierdza sprawdzając objawy w Internecie. Ponownie 
rozbudzi swój niepokój, gdy niedaleko domu traci pod-
czas joggingu orientację. Problemy z koncentracją zaczy-
nają ją coraz bardziej niepokoić, gdy zapomni polecieć 
na wykład do Chicago, nie pamięta, że Dan przedstawił 
jej żonę i wita ją po chwili jako nieznajomą, nie rozpo-
znaje w telefonie głosu córki Lydii itp. 

Wizyta u lekarzy i specjalistyczne badania kończą się po-
rażającą ją diagnozą: alzheimer o wczesnym początku. 
Dla niej - kobiety, która całą swoją pozycję zbudowała 
dzięki swojej nieprzeciętnej inteligencji, taka diagnoza 
to wyrok. Alice musi nauczyć się żyć z bardzo szybko 
postępującą demencją. Całe jej dotychczasowe życie,  
w tym kariera naukowa legnie w gruzach, wszelkie pla-
ny, jakie wiązała z emeryturą i starością, nie dojdą do 
skutku. Boi się też reakcji najbliższych. Następne ba-
dania, zamiast obalić diagnozę, przynoszą informację  
o genetycznym podłożu jej choroby. To z kolei oznacza,  
że mogą na nią zachorować jej dzieci. 

Któregoś dnia odwiedza zamknięty Oddział Specjal-
nej Opieki nad Chorymi na alzheimera w domu opie-
ki Mount Auburn Manor i upewnia się, że nie potrafi-
łaby tu żyć. Zaczyna otwarcie myśleć o samobójstwie,  
a ponieważ jest pewna, że nikt z rodziny jej w tym nie 
pomoże, przygotowuje jego szczegółową instrukcję, któ-
rą umieszcza w folderze Motyl . Od dawna wpisuje do 
niego najcenniejsze wspomnienia, także polecenia i listy 
do siebie. 

Między wrześniem 2003 a wrześniem 2005 roku (czas 
akcji) choroba bardzo szybko dezorganizuje jej życie. 
Alice odchodzi z pracy po I semestrze, bo oceny jej 
wykładów przez studentów po raz pierwszy są także 
złe. Na wigilijne spotkanie rodziny w 2004 r. nie może 
sporządzić tradycyjnego puddingu czekoladowego, 
bo nie potrafi przypomnieć sobie przepisu, który zna-
ła od dziecka na pamięć, podczas wyjazdu z mężem  
do ich letniego domku w Cape gubi się w mieszkaniu, 
nie znajduje łazienki i posika się. Cierpienie świadomej 
swojego położenia kobiety i jej coraz większe zagubienie 
w świecie, który staje się dla niej coraz bardziej obcy, 
budzi nasze współczucie.

Jej stan ciągle się pogarsza. Przestaje rozumieć sens czy-
tanych książek i oglądanych filmów, ma momenty, gdy 
nie rozpoznaje dzieci, chcąc założyć stanik zakłada na 
głowę majtki, zamraża swój organizer w lodówce, pró-
buje dodzwonić się do męża pilotem od telewizora, robi 
„porządek” w kuchni sąsiadki, przekonana że jest u sie-
bie.  Staje się jasne, że rodzina musi się już nią zaopie-
kować, a nie dla wszystkich jest to do udźwignięcia. Ona 
sama resztkami świadomości walczy jednak o to, by dni 
które jej pozostały były szczęśliwe. Dzięki najbliższym 
przeżywa ich wiele: przygotowuje i wygłasza na konfe-
rencji dotyczącej alzheimera wystąpienie na temat swo-
jej choroby, zdąży wziąć w ramiona i  przytulić wnuki, 
ma czas, by zbliżyć się z najmłodszą córką, przekazuje 
dzieciom i mężowi swoje uczucia.
Powieść niesie wyraźne przesłanie: chory na alzheime-
ra nie musi cierpieć w samotności, ma nadal możliwość 
przeżywania radości, wzruszeń, ciepła rodzinnego. Wy-
maga jednak miłości i empatii ze strony najbliższych. 
Wielu z nas pewnie dowie się z tej powieści, jak straszną 
chorobą jest alzheimer i określi swój stosunek do cho-
rych na nią. Może właśnie dlatego warto przeczytać tę 
książkę? Socjologowie twierdzą, że liczba chorych na 
alzheimera będzie gwałtownie wzrastać w naszych cza-
sach.
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KALENDARIUM

JADWIGA BANACH, KATARZYNA ZYGMUNT    

LUTY - GRUDZIEŃ 2019    

W 2014 roku Richard Glatzer i Wash Westmoreland napi-
sali scenariusz i wyreżyserowali na podstawie tej powie-
ści amerykańsko-francuski film „Still Alice”, dosyć wier-
nie adaptujący główny wątek powieści. Związek między 
rozwijającymi się zaburzeniami a sposobem radzenia 
sobie z nimi przez bohaterkę, jest najistotniejszym tema-
tem. Chorobę Alice obserwujemy krok po kroku, rów-
nocześnie śledzimy walkę bohaterki z kolejnymi obja-
wami choroby i rozpaczliwe próby obrony świadomości. 
Jest ona na tyle inteligentna, by początkowo maskować 
objawy schorzenia, próbuje też rozwiązywać narastają-
ce problemy, wykorzystując współczesną technologię. 

2019-02-05 - Spotkanie Czytelniczego Klubu Seniora 
w budynku głównym Sądeckiej Biblioteki Publicznej. 
Omawiana była książka „Korekty” Jonathana Franzena. 
2019-02-07 - Wykład audytoryjny: „Testament sposo-
bem na przedłużenie życia”,  Ewelina Szeratiks, W-wa.
2019-02-07 - Kontynuacja w II semestrze zajęć z  ręko-
dzieła artystycznego z Elżbietą Winiarską.
2019-02-14 - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja kulturoznawstwa: „Marzenia nie liczą lat”, spo-
tkanie autorskie Jadwigi Marzec z bohaterką książki 
Grażyną Kulig, malarką.
Sekcja turystyczno-krajoznawcza: „Parki krajobrazowe 
w Małopolsce”, Tadeusz Wieczorek, ZPK Woj. Małopol-
skiego.
2019-02-17 - Wycieczka na Cyrlę zorganizowana przez 
PTT O/Beskid NS.
2019-02-19 - Dyskusyjny Klub Filmowy - zaprezento-
wany został film „Mój piękny syn” Felixa van Groenin-
gena.
2019-02-19 - Biuro turystyczne „Wactur” NS przygoto-
wało propozycje wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-
-wczasowe dla słuchaczy SUTW, do Truskawca i Czar-
nogóry.
2019-02-21 - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja przyrodniczo-geograficzna: „Dolina Katmandu 
i rodzinny pokłon najwyższej”, Blanka Czekalska, po-
dróżnik, architekt.
Sekcja psychologiczno-medyczna: „Niedosłuch”, Mali-
na Jadwiga Gorczyca, Amplifon; „Konopie siewne oraz 
olejek CBD”, Ewa Bartosik, Nowa Zielarnia.
2019-02-26 - VI Ogólnopolska Zimowa Senioriada na 

Podhalu w Rabce-Zdroju. SUTW zajął 5. miejsce w ogól-
nej klasyfikacji. Zawodnicy SUTW zdobyli trzy medale:
Józef Citak - złoty medal w slalomie narciarskim męż-
czyzn (70+); Adam Groń - srebrny medal w rzucie 
„śnieżkami do celu”; Janina Sus - brązowy medal w sla-
lomie narciarskim kobiet (60+).
2019-02-28 - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja historyczna: „Wykorzystanie internetu w gene-
alogii”, Marian Kocyk.
2019-03-05 - Dyskusyjny Klub Filmowy - film: ”Green 
book” w reżyserii Petera Farrelly’ego. Spotkanie prowa-
dził Filip Nowak, filmoznawca.
2019-03-07 - Wykład audytoryjny: „Poeci Sądecczyzny” 
- prof. dr hab. Bolesław Faron.
W drugiej części spotkania prof. Bogusław Kołcz przy-
bliżył słuchaczom sylwetkę i dorobek Jerzego Leśniaka 
- publicysty, dziennikarza, redaktora Encyklopedii Są-
deckiej.
2019-03-08 - Zapisy na zajęcia dodatkowe: gimnastyka 
(3 gr.), gimnastyka w wodzie (2 gr.), warsztaty taneczne 
(1 gr.).
2019-03-12-15 - Warsztaty historyczne, w ramach któ-
rych uczestnicy zwiedzili  „Izbę Lwowską im. dokto-
ra Jerzego Masiora” w Zespole Szkół Akademickich 
im. Króla Bolesława Chrobrego. Zgromadzone są tam 
również pamiątki zw. z działalnością Jerzego Leśniaka. 
Warsztaty poprowadził dyrektor szkoły prof. Bogusław 
Kołcz.
2019-03-14 - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja kulturoznawstwa: „Fonoteka powiatu nowosą-
deckiego” - Andrzej Zarych.

Tempo postępowania choroby jest jednak tak szybkie, 
że w końcu wyklucza jakiekolwiek jej świadome dzia-
łania. Doskonale pokazała to swoją grą Julianna Moore, 
nagrodzona za tę rolę Oscarem. Tytuł („Wciąż Alice”) 
nie pozostawia wątpliwości, że twórcy także stoją na sta-
nowisku, że choroba Alzheimera nie odbiera bohaterce 
jej godności i człowieczeństwa. 

Muszę się przyznać, że dzięki temu filmowi zaczęłam 
się zastanawiać, czy o istocie człowieczeństwa decy-
duje myślenie czy uczucia? Przyznacie, że niełatwo  
na to pytanie odpowiedzieć.
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Sekcja turystyczno-krajoznawcza: „Jerozolima” - Stani-
sław Przybyszowski, podróżnik.
2019-03-21 - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja przyrodniczo-geograficzna: „Wyspy Kanaryjskie 
- wulkany” - Alicja Przybyszowska, podróżnik.
2019-03-28 - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja medyczno-psychologiczna: Udział w VIII Semi-
narium „O zdrowiu Sądeczan na wiosnę” organizowa-
nym przez Fundację Sądecką przy współudziale m.in. 
SUTW.
2019-03-28 - Wykład specjalistyczny: 
Sekcja historyczna: Nowosądeczanie w epoce autonomii 
galicyjskiej. O książce „Między zacofaniem a nowocze-
snością. Społeczeństwo Nowego Sącza w latach 1867-
1939” - dr Łukasz Połomski, historyk.
2019-03-28 - Wycieczka pociągiem do Piwnicznej-Zdro-
ju, zwiedzanie Muzeum Nart. Organizator: Marek Wi-
niarski, sekcja przyrodniczo-geograficzna. 
2019-04-01 - W ramach projektu „Seniorze, obudź w so-
bie artystę! - program edukacyjno-artystyczny dla senio-
rów Nowego Sącza”, realizowany przez stowarzyszenie 
SUTW, odbywają się warsztaty artystyczne: „rysunek  
i malarstwo”. Zajęcia prowadzi Mirosława Wąchała.
2019-04-02 - Spotkanie Czytelniczego Klubu Seniora  
w siedzibie SBP - omawiana książka to: „Małe ogniska” 
Celeste Ng. Prowadzenie: Dorota Wcześny.
2019-04-02 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowe-
go w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ. 
Film „Kafarnaum” w reżyserii Nadine Labaki. Prowa-
dzenie: Filip Nowak.
2019-04-02 – Wycieczki krajoznawcze po okolicach No-
wego Sącza, prowadzone przez pomysłodawcę Jacka To-
karskiego, przewodnika, słuchacza SUTW:
 - 2 kwietnia - Strzyganiec - Brzezna - Instytut Doświad-
czalny Sadownictwa,
- 9 kwietnia - Winna Góra - ujście Popradu do Dunajca 
- Bobrowisko,
- 16 kwietnia - Dąbrówka - urwisko, ścieżka przyrodni-
cza na stokach Majdanu, 
- 23 kwietnia - Myślec - Żeleźnikowa Wielka - zwiedza-
nie kościoła i izby regionalnej - osuwisko,
- 30 kwietnia - Kamionka Wielka - Rachelowskie Góry- 
ścieżka przyrodnicza - Przełęcz Bratyszowiecka.
2019-04-04 - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja kulturoznawstwa: „Dzieje Białego Klasztoru  
w Nowym Sączu”, siostra Agnes. 
Sekcja turystyczno-krajoznawcza: „Kamienie - inne 
spojrzenie”, dr Ewa Koszowska, UJ.
2019-04-05 - W ramach projektu odbywają się warszta-
ty dziennikarskie. Zajęcia prowadzi Katarzyna Gajdosz 
Krzak, dziennikarz z DTS.
2019-04-09 - Wyjazd na wystawę „Wyspiański” w Mu-
zeum Narodowym w Krakowie. Organizator: Marek Wi-
niarski, sekcja przyrodniczo-geograficzna.
2019-04-09 - Wernisaż wystawy malarstwa „Okno na 

świat” Zofii Grzyb i Czesława Nogi, słuchaczy UTW  
w Łańcucie. Miejsce wydarzenia: Sądecka Biblioteka 
Publiczna.
2019-04-09 - W ramach projektu „Seniorze, obudź w sobie 
artystę! program edukacyjno-artystyczny dla seniorów 
Nowego Sącza” odbywają się warsztaty aktywizujące:  
ekspresja w tańcu dla 2 grup seniorów; techniki kreatyw-
ne dla 3 grup seniorów - zajęcia prowadzą Mirosława 
Wąchała oraz Elżbieta Winiarska; warsztaty artystyczne 
„okiem artysty - fotografia”, które prowadzi Piotr Droź-
dzik.
2019-04-10 - Udział w wycieczce organizowanej przez 
PTTK „Beskid” Nowy Sącz „Na krokusy” do Doliny 
Chochołowskiej. Organizator - Marek Pisiewicz - sekcja 
turystyczno-krajoznawcza.
2019-04-11 - Wykład audytoryjny:
„Oczekiwania kobiet i możliwości mężczyzn w trzecim 
wieku, czyli sztuka życia i zalety kochania”, dr n.med. 
Marek Janicki.
W drugiej części wykładu wystąpiły dzieci z Niepublicz-
nego Przedszkola „Danapis” w Nowym Sączu.
2019-04-14 - Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, trady-
cyjnie już, zaprosiło słuchaczy SUTW na wycieczkę do 
Paszyna i Szymbarku w Niedzielę Palmową. W Paszy-
nie: zwiedzanie muzeum, spotkanie z Antonim Krohem, 
etnografem, msza św. i konkurs palm. W Szymbarku: 
zwiedzanie skansenu, renesansowego kasztelu, kościoła 
św. Wojciecha oraz cerkwi greckokatolickiej.
2019-04-15 - W ramach projektu „Akademia zdrowego 
seniora - program zajęć profilaktyczno-usprawniających 
dla osób 50+”, realizowanego przez stowarzyszenie 
SUTW, odbywają się zajęcia gimnastyki przy muzyce 
oraz zajęcia gimnastyki na basenie. 
2019-04-16 - Podziękowania dla grupy rękodzieła arty-
stycznego kierowanej przez Elżbietę Winiarską za wyko-
nanie przepięknych świątecznych kartek. 
2019-04-25 - Wykład specjalistyczny:
Sekcja historyczna: „Jubileusz 200-lecia I LO w Nowym 
Sączu”, Michał Zacłona, historyk, pedagog.
2019-04-25 - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja przyrodniczo-geograficzna: „Kamienie - inaczej”, 

Fot. Józef Bartkowski
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dr Ewa Koszowska, UJ.
Sekcja medyczno-psychologiczna: „O sztuce radości, 
czyli jak czerpać radość z życia”, Agnieszka Nowakie-
wicz, psycholog.
2019-04-27 - Udział słuchaczy w Nadzwyczajnym Kon-
cercie Symfonicznym w Europejskim Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. 
2019-05-03 - PTT zaprosiło słuchaczy do udziału w wy-
cieczce pieszej „Nowosądeckie szlaki spacerowe PTT - 
szlak nr 3 wschodni (znaki zielone)”.
2019-05-07 - DKF - japoński film „Złodziejaszki” w reż. 
Hirokazu Koreedy. Prowadzenie: Filip Nowak.
2019-05-07 - Czytelniczy Klub Seniora. Omawiana 
książka „On” Zośki Papużanki.
2019-05-07 - Wycieczki z Jackiem Tokarskim: 
- 7 maja - Królowa Górna - Szewski Trakt - Uroczysko 
- Czarna Kępa (siłownia pod gołym niebem) - Przełęcz 
Bratyszowiecka, zwiedzanie szkoły w Kamionce Górnej 
- rzeźby,
- 21 maja - Jamnica – Nawojowa; przejście z Jamnicy 
przez Małą Górę do Nawojowej, zwiedzanie kościoła  
i parku przy dworze Stadnickich,
- 28 maja - Biegonice - Stary Sącz - Góra Parkowa (ogni-
sko).
2019-05-09 - Wykład audytoryjny: „Radioterapia i radio-
chirurgia - postępy w onkologii. CyberKnife nowocze-
sna alternatywa w leczeniu chorób nienowotworowych”, 
dr n.med. Agata Roch-Zniszczoł, Instytut Onkologii, 
Gliwice.
2019-05-12 - Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zo-
stał zaproszony 12 maja 2019  do sali obrad im. Stanisła-
wa Małachowskiego w sądeckim Ratuszu na uroczystą 
„Galę Róży”, spotkanie z posłanką do Parlamentu Euro-
pejskiego Różą Thun. W związku z obchodami 15-lecia 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej, za dotychcza-
sową działalność społeczną, która skutecznie przyczynia 
się do promocji wartości, na których oparta jest Wspól-
nota Europejska, Sądecki UTW oraz Wiesławę Borczyk, 
prezes Sądeckiego UTW,  uhonorowano  symbolicznym 
medalem „Róża Europy”. Medale i certyfikaty odebrała 
w imieniu Zarządu Sądeckiego UTW wiceprezes Jadwi-
ga Banach.
2019-05-14 - Wycieczka do Łańcuta i Krasiczyna dla 
słuchaczy SUTW zorganizowana przez Biuro „Wactur” 
z Nowego Sącza.
2019-05-16 - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja kulturoznawstwa: „W krainie pasteli”, Wacław 
Jagielski, artysta malarz.
Sekcja turystyczno-krajoznawcza: „Tajemnicze piaski 
Sahary”, dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, UJ.
Sekcja historyczna: „Przy torze kolejowym”,   Artur 
Franczak - historyk i dyrektor PBW w Nowym Sączu.
2019-05-23 - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja medyczno-psychologiczna: „Rozwiązywanie 
problemów”, Teresa Barbara Kopczyńska.
W drugiej części – informacje nt. wkładek do butów, Fi-

zjo-kinesiss - Michał Migacz.
Sekcja przyrodniczo-geograficzna: „Siedliska ptaków”, 
Grzegorz Tabasz, przyrodnik.
2019-05-23 - Od 1 maja do 30 czerwca br. Stowarzy-
szenie Sądecki UTW realizuje projekt, w ramach które-
go przedstawiciele organizacji pozarządowych, posia-
dających siedzibę na terenie Miasta Nowego Sącza lub 
prowadzących działalność na terenie Miasta Nowego 
Sącza, a także osoby fizyczne – mieszkańcy Nowego Są-
cza – które są zainteresowane założeniem nowej organi-
zacji pozarządowej lub też podjęciem innej aktywności 
obywatelskiej w przestrzeni publicznej mogą skorzystać  
z bezpłatnych porad prawnych i księgowych. Z doradcą 
można umówić się e-mailowo: morso@sutw.pl lub tele-
fonicznie (18) 443 57 08.
2019-05-24 - Spacer po Białym Klasztorze z siostrą 
Agnes jako kontynuacja wykładu kwietniowego w sekcji 
kulturoznawstwa.
2019-05-25 - Udział reprezentacji SUTW w XI Między-
narodowej Olimpiadzie Sportowej UTW i organizacji se-
niorskich „Trzeci Wiek na Start” w Łazach. Wszystkim 
zawodnikom serdecznie gratulujemy.
2019-05-26 - Polskie Towarzystwo Tatrzańskie zapro-
siło do udziału w wycieczce autokarowej do Olchowca 
na Kermesz - odpust greckokatolicki w dniu 26 maja.  
W programie: msza św. (liturgia w obrządku greckokato-
lickim w cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikoła-
ja), muzeum, degustacja potraw oraz zwiedzanie cerkwi 
w Chyrowej.
2019-05-30 - Biuletyn Sądeckiego UTW nr 60. To już 15 
lat!  W bieżącym roku Sądecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku obchodzi jubileusz 15-lecia powstania. W tym nu-
merze Biuletynu Sądeckiego UTW wspomnienia sprzed 
15 lat, ale także informacje o aktualnych wydarzeniach, 
o dniu dzisiejszym. Składamy serdeczne podziękowania 
zespołowi dziennikarskiemu przygotowującemu nasz 
kwartalnik i gratulujemy wydania już 60 numerów Biu-
letynu.
2019-05-30 - Walne Zebranie Delegatów SUTW.
2019-05-30 - Uroczyste zakończenie roku akademickie-
go 2018/2019 miało miejsce w Małopolskim Centrum 
Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Wykład na zakończe-
nie roku pt. „Władza. Źródła, cele, żądze” wygłosił prof. 
dr hab. Józef Lipiec. Oprócz Wiesławy Borczyk - Prezes 
Zarządu Sądeckiego UTW na spotkaniu głos zabrali tak-
że zaproszeni goście: dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. 
nadz. PWSZ - Dyrektor Instytutu Pedagogicznego Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 
a zarazem Przewodnicząca Rady Programowo-Nauko-
wej Sądeckiego UTW oraz dr Dariusz Woźniak - Rek-
tor Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University  
w Nowym Sączu. 
Wśród obecnych na uroczystości gości znaleźli się tak-
że Antoni Malczak - Dyrektor Małopolskiego Centrum 
Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Edward Ciągło - 
Członek Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz Agnieszka 
Raniszewska - Koordynator współpracy z organizacjami 
pozarządowymi Wydziału Edukacji i Wychowania Urzę-
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du Miasta Nowego Sącza.
W drugiej części spotkania odbyło się rozdanie dyplo-
mów za rok akademicki 2018/2019. Specjalne podzię-
kowania przekazane zostały także redakcji biuletynu 
Sądeckiego UTW, fotografom uwieczniającym najważ-
niejsze wydarzenia stowarzyszenia, zawodnikom repre-
zentującym SUTW na tegorocznej Olimpiadzie UTW  
w Łazach, starostom sekcji oraz organizatorom wycie-
czek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy 
aktywnie włączyli się w pomoc i organizację zajęć, wy-
jazdów, wykładów dla seniorów w roku akademickim 
2018/2019.
Zajęcia warsztatowe w II semestrze:
- gimnastyka, gimnastyka w wodzie, taniec 
- historyczne, dziennikarskie, fotograficzne, rękodzieła 
artystycznego, malarskie i technik kreatywnych
Lektoraty: 
- j. ang. (gr. z różnym stopniem zaawansowania) - PWSZ
- j. ang. - grupa konwersacyjna z Bożeną Kocyk
- j. niemiecki (gr. z różnym stopniem zaawansowania) - 
PWSZ
- j. niemiecki - grupa konwersacyjna z Marią Marek
- j. esperanto (gr. z różnym stopniem zaawansowania) -  
z Jolantą Kieres, Alicją Skalską, Danutą Korzybską
Kursy komputerowe - PWSZ, grupy z różnym stopniem 
zaawansowania, Czytelniczy Klub Seniora, DKF
Grupa sportowa reprezentująca SUTW w wydarzeniach 
sportowych: VI Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na 
Podhalu w Rabce Zdroju i XI Międzynarodowej Olim-
piadzie Sportowej Seniorów „Trzeci Wiek na Start”.
2019-06-01 – Pamięci Antoniego Łopucha. W sobo-
tę pierwszego czerwca 2019 roku zmarł Antoni Ło-
puch. Nauczyciel i pasjonat fotografii. Z chwilą po-
wstania Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
stał się najwytrwalszym kronikarzem naszej aktyw-
ności. Jego zdjęcia dokumentują działalność SUTW, 
zdobią także okładki naszego biuletynu. Przede 
wszystkim jednak stanowią bardzo ważną pamiąt-
kę dla fotografowanych. Są świadectwem ich ak-
tywności na emeryturze. Dokumentują uczestnictwo  
w wykładach, ćwiczeniach i wycieczkach, 
spotkaniach andrzejkowych i opłatkowych, 
zajęciach na pływalni, sali gimnastycznej  
i pracowni komputerowej. Dziękujemy Panie 
Antoni i cieszy nas (nawet w obliczu tej smut-
nej wiadomości), że lubił Pan wędrować po 
okolicznych górach, fotografować wschody 
i zachody słońca, polne kwiaty i motyle. Że 
mieliśmy szczęście spotkać życzliwego czło-
wieka obdarzonego talentem i pasją. (Tekst: 
Barbara Gieroń). 
Za zaangażowanie na rzecz seniorów Pan 
Antoni w 2014 r. został odznaczony Odzna-
ką Honorową „Za zasługi dla Stowarzyszenia 
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku”.
2019-06-02 – Wycieczka piesza Majdan - 
Dabrówka Polska na zakończenie roku aka-

demickiego, zorganizowana tradycyjnie przez Wiesława 
Wcześnego, PTT O/Beskid Nowy Sącz.
2019-06-03 - 3 czerwca w Szczawnicy odbył się rajd 
na 15-lecie Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Wzięło w nim udział prawie 100 słuchaczy SUTW, 
którzy pod opieką opiekunów - przewodników mie-
li możliwość przebycia w grupach pieszych i nordic-
-walking lub na rowerze czterech tras zaproponowa-
nych wcześniej. Serdecznie dziękujemy organizatorom, 
wszystkim przewodnikom i wolontariuszom, którzy 
pomogli w organizacji rajdu. Szczególne podziękowa-
nia należą się:  Józefowi Citakowi, Aleksandrowi Żar-
nowskiemu, Janowi Gramszowi, Jackowi Tokarskiemu  
i Bohdanowi Krajewskiemu, Andrzejowi Sali z Polskie-
go Związku Nordic Walking oraz Andrzejowi Dziedzi-
nie-Wiwerowi. Rajd zakończył się spotkaniem integra-
cyjnym przy muzyce i krzepiącym posiłkiem.
2019-06-04 - W MCK Sokół odbyło się spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego dla słuchaczy SUTW. Za-
prezentowany został film „Słodki koniec dnia” w reż. 
Jacka Borcucha. Prowadzenie: Filip Nowak. 
2019-06-04 - Spotkanie Czytelniczego  Klubu Senio-
ra słuchaczy SUTW odbyło się w Sądeckiej Bibliotece 
Publicznej im. J. Szujskiego (ul. Franciszkańska 11). 
Omawiana była książka „Mam na imię Lucy” Elizabeth 
Strout.
2019-06-11 -Wycieczki z Jackiem Tokarskim w czerwcu:
- 11 czerwca - Jamnickie Góry i Kamionka Górna,  
- 18 czerwca - Bogusza - Przełęcz Bratyszowiecka - Uro-
czysko - Czarna Kępica,
- 25 czerwca - Dąbrówka - przejście przez „Glinianki” - 
miejsce straceń - Żeleźnikowa. 
2019-06-13 - Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu za-
prosiło słuchaczy na promocję wydawnictwa „Nowy 
Sącz - przewodnik śladami przeszłości” Leszka Migrały , 
która odbyła się w Gmachu Głównym Muzeum Okręgo-
wego w Nowym Sączu. Prowadzenie: Piotr Tengowski  
i Robert Ślusarek. Podczas spotkania możliwość nabycia 
przewodnika w promocyjnej cenie. Wstęp wolny.
2019-07-02 - Wycieczki z Jackiem Tokarskim w lipcu: 

Fot. Elżbieta Cabak
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- 2 lipca - zwiedzanie Piwnicznej oraz przejście piesze 
przez Obłaz do Mniszka  na Słowacji,
- 9 lipca - Czarny Potok, dwie grupy. 1. Piesze przejście 
trasy Wolnica - Szczereż - Czarny Potok. Po spotkaniu  
z grupą 2: zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego, udział  
w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Źródełko,
- 16 lipca - Stróże - zwiedzanie kościoła, pasieki, Cen-
trum Rehabilitacyjnego oraz stadniny.
2019-07-04 - Pożegnanie! Adam Szczepanik był z nami 
od początku istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
W latach 2006-2008 członek Zarządu Stowarzyszenia 
Sądeckiego UTW, a w 2012/13 członek samorządu sek-
cji medycznej i profilaktyki zdrowia. Był opiekunem 
grupy sportowej uczestniczącej w Olimpiadach Sporto-
wych Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach i Rab-
ce Zdroju. Prowadził zajęcia gimnastyczne w wodzie, 
na basenie dla naszych słuchaczy. Za zaangażowanie na 
rzecz seniorów i propagowanie aktywnego stylu życia,  
w 2014 r. został odznaczony Odznaką Honorową „Za za-
sługi dla Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku”. Dzisiaj żegnamy przyjaciela seniorów, wspa-
niałego człowieka, który pozostanie w naszej pamię-
ci. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 6 lipca 2019 r.  
na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu. Informu-
jemy o tym z głębokim żalem. Wyrazy  szczerego współ-
czucia przekazujemy Rodzinie i Najbliższym. Zarząd  
i Słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2019-08-13 - Wycieczki z Jackiem Tokarskim w sierp-
niu: 
- 13 sierpnia - Nawojowa - ścieżka przyrodnicza,
- 20 sierpnia - Bogusza - zwiedzanie cerkwi, przejście 
piesze „Traktem Szewskim” przez Uroczysko Czarną - 
Kępicę - Przełęcz Bratyszowiecką do Kamionki Wielkiej. 
W Kamionce zwiedzanie pracowni malarstwa na szkle 
oraz prywatnej kolekcji rzeźby i malarstwa na drewnie.
2019-08-30 - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu 
zaprosiła słuchaczy SUTW na konferencję „Bezpieczeń-
stwo seniorów na Sądecczyźnie”, która odbyła się w sali 
konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Nowym 
Sączu.
2019-08-31 - PTT zaprosiło słuchaczy na wycieczkę Do-
liną Popradu: Szlak Architektury Drewnianej - cerkwie 
łemkowskie - źródła wód mineralnych.
Trasa: Stary Sącz - Rytro - Piwniczna Zdrój - Wierchom-
la Wielka - Zubrzyk - Żegiestów (Spacer nad Popradem) 
- Żegiestów Zdrój - Andrzejówka - Milik - Muszyna 
Złockie - Szczawnik - Jastrzębik (mofeta) - Muszyna - 
Leluchów - Dubne - Powroźnik - Krynica Zdrój - Nowy 
Sącz. Informacji udzielał Wiesław Wcześny.
2019-09-4-6 - XI Forum III Wieku jako konferencja to-
warzysząca XXIX Forum Ekonomicznemu, Nowy Sącz/
Krynica Zdrój. Info na http://sutw.pl/index.php/forum-
-3-wieku; https://www.facebook.com/SadeckiUTW/
2019-09-03 - Fundacja „Między Sztuką a Terapią” za-
prosiła słuchaczy do udziału w warsztatach: „Patriotyzm 
w polskiej modzie”; „Folusznictwo i wzornictwo: kulty-
wowanie unikatowego rzemiosła ziemi sądeckiej”.

2019-09-10 - Sądecka Biblioteka Publiczna zaprosiła 
słuchaczy SUTW na pierwsze po wakacjach spotkanie 
Czytelniczego Klubu Seniora, które odbyło się  w bu-
dynku biblioteki. Omawiana była książka Joanny Bator 
„Ciemno, prawie noc”.
2019-09-18-22 - Wyjazd edukacyjny do Lwowa oraz 
udział w obchodach 25-lecia polskiego Lwowskiego 
UTW na zaproszenie organizatorów uroczystości. 
2019-09-26 - Uroczysta inauguracja roku akademickiego 
2019/2020 Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
połączona z obchodami 15-lecia działalności stowarzy-
szenia.
W części wykładowej spotkania Przewodnicząca Rady 
Programowo-Naukowej Sądeckiego UTW,  dr hab. Zdzi-
sława Zacłona przybliżyła zgromadzonym zagadnienie 
edukacji osób dorosłych oraz fenomen uniwersytetów 
trzeciego wieku, a  Elżbieta Pachoń, Członek Zarządu 
Sądeckiego UTW, opowiedziała o początkach  Stowa-
rzyszenia i działaniach podejmowanych przez 15 lat ist-
nienia. Natomiast prof. dr hab. Julian Dybiec oraz prof. 
dr hab. Andrzej Mączyński opowiedzieli o swojej karie-
rze naukowej: z Sądecczyzny na krakowskie uczelnie.
Jak co roku, w programie uroczystości znalazło się ślu-
bowanie nowych słuchaczy, które poprowadziła Krysty-
na Nosal, Członek Zarządu Sądeckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Wśród gości, którzy zabrali głos i po-
gratulowali SUTW pięknego jubileuszu znaleźli się: Lu-
domir Handzel - Prezydent Miasta Nowego Sącza, który 
przyznał SUTW Nagrodę Prezydenta Miasta Nowego 
Sącza dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej. 
W dalszej kolejności głos zabrali: Maria Baran - Prze-
wodnicząca Sądeckiego Forum Seniorów oraz Sławomir 
Czop - Zastępca Dyrektora Muzeum Okręgowego w No-
wym Sączu.
Uroczystość uświetnił występ Chóru Scherzo pod kie-
rownictwem dr. Andrzeja Citaka.
2019-09-17 - Zapisy na zajęcia dodatkowe: gimnastyka 
na sali – 6 grup + sportowa + streching; zajęcia tanecz-
ne – 2 grupy, aqua aerobic – gimnastyka w wodzie –  
3 grupy, nauka i doskonalenie pływania – 2 grupy, zaję-
cia interdyscyplinarne z malarstwa i rysunku, warsztaty 
rękodzieła – 2 grupy, śpiewu, fotograficzne, trening pa-
mięci – 2 grupy, kreowania wizerunku – 3 grupy, dzien-
nikarskie, psychologiczne – 2 grupy, komunikacji inter-
personalnej, nordic-walking, dietetyczne – 3 grupy.
2019-09-23 - Wystawa prac malarskich grupy Sądeckie-
go UTW pod kierownictwem pani Mirosławy Wąchały. 
Wernisaż odbył się w Kawiarni Klubu Sztuki Art&Café 
Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Są-
czu.
2019-09-24 - W ramach współpracy z SUTW Sądecka 
Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym 
Sączu zaprosiła słuchaczy na spotkanie autorskie z pro-
fesorem Bolesławem Faronem, które odbyło się w bu-
dynku biblioteki. W programie promocja najnowszej 
książki „Poeci Sądecczyzny. Antologia”. Prowadzenie: 
Witold Kaliński.
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2019-09-24 - W ramach  ogólnopolskiej akcji „Stop ma-
nipulacji, nie kupuj na prezentacji” zaproszono seniorów 
i nie tylko na spotkanie prewencyjne, które odbyło się 
w świetlicy osiedlowej „Nawojowska” w Nowym Sączu. 
Spotkanie zostało przeprowadzone przez pracowników 
Stowarzyszenia „Manko”.
2019-09-28 - PTT zaprosił słuchaczy i sympatyków na 
wycieczkę „Szlak Architektury Drewnianej - źródła wód 
mineralnych”. Trasa: Nowy Sącz - Maciejowa - Łabo-
wa - Kamianna - Polany - Berest - Krynica (Słotwiny) 
- Powroźnik - Tylicz - Muszynka - Mochnaczka Niżna 
- Czyrna - Piorunka - Binczarowa - Bogusza - Królowa 
Górna - Królowa Polska - Kamionka Wielka - Jamnica 
- Nowy Sącz. Informacji udzielał także przewodnik Wie-
sław Wcześny (519-862-447).
2019-09-28 – Ogłoszenie rekrutacji na zajęcia terenowe 
– Bieszczady (19-20 października).
Rekrutacja uczestników ww. zajęć odbywała się na 
podstawie konkursu prac pn. „Korzyści z uczestnictwa  
w SUTW” a dla nowych słuchaczy „Moje nadzieje zwią-
zane z uczestnictwem w SUTW”.
2019-10-05 – Słuchacze SUTW uczestniczyli w spotka-
niu integracyjnym „Sądeccy Seniorzy Aktywni Razem” 
zrealizowanym w ramach projektu Aktywni Sądeccy Se-
niorzy. W spotkaniu wzięli udział seniorzy w wieku 60 + 
z terenu Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego.
2019-10-05 - Pomimo niesprzyjającej aury, odbył się 
międzypokoleniowy rajd pieszy i nordic walking. Pro-
wadzącą rajd była instruktorka nordic walking Elżbieta 
Kędzior, która już od wielu lat skutecznie zachęca są-
deczan do tej formy aktywności fizycznej. Trasa rajdu 
biegła nową ścieżką pieszo-biegowo-rowerową wzdłuż 
Kamienicy. Uczestnikiem mógł być każdy niezależnie 
od wieku i dotychczasowej aktywności. Chęć swojego 
udziału wystarczyło zgłosić w sekretariacie Sądeckiego 
UTW. Zakończeniem rajdu był wspólny posiłek przy in-
tegracyjnym grillu wraz z animacjami.
2019-10-08 - Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józe-
fa Szujskiego zaprosiła na październikowe spotkanie 
Czytelniczego Klubu Seniora. Omawiana była książka 
„Wszystkie imiona” José Saramago.
2019-10-08 - Pierwsze po wakacjach spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Filmowego dla słuchaczy SUTW 
odbyło się w Kinie SOKÓŁ. Zaprezentowany zo-
stał film „PARASITE” reż. Joon-ho Bong. Prowa-
dzenie Filip Nowak. 
2019-10-09 - Latający Sądecki UTW zaprosił na 
wykład pt. „Seniorze - nie daj się oszukać! umowy 
zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa - wy-
brane zagadnienia”, który poprowadził mecenas 
Wojciech Nalepa w  Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Piwnicznej Zdroju. 
2019-10-10 - Wykład specjalistyczny:
Sekcja kulturoznawczo-historyczna:  „Diagnozy  
i wizje narodu i polskości.  Wesele  i Wyzwolenie 
Stanisława Wyspiańskiego”, dr Karina Janik, Mu-
zeum Historyczne, Kraków.

Na wykładzie gościli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Rdziostowie, którzy w ramach akcji „Odblaskowa 
szkoła” przypomnieli seniorom o potrzebie korzystania  
z elementów odblaskowych oraz dbania o bezpieczeń-
stwo pieszych na drodze. Serdecznie dziękujemy pani 
Urszuli Łabudzie - dyrektor szkoły, pani Marii Rak - ko-
ordynator akcji oraz dzieciom za odwiedziny i włączenie 
Sądeckiego UTW w akcję „Odblaskowa szkoła”.
W drugiej części spotkania odbył się występ Chóru Sche-
rzo z I LO w Nowym Sączu pod kierownictwem dr. An-
drzeja Citaka.
2019-10-11 - Fundacja Między Sztuką a Terapią zapro-
siła słuchaczy SUTW na wystawę podsumowującą dzia-
łania edukacyjno-animacyjne „Patriotyzm w polskiej 
modzie”. Wystawę można było zwiedzać w Miejscu 
Aktywności Mieszkańców przy ul. Żółkiewskiego 23  
w Nowym Sączu.
2019-10-15 - Zakończono rekrutację uczestników zajęć 
terenowych w Bieszczady. 
Wszystkie osoby, które złożyły prace konkursowe do 
dnia 15 października br. w sekretariacie Sądeckiego 
UTW wezmą udział w zajęciach terenowych 19-20 paź-
dziernika 2019 r. /sobota-niedziela/ w Bieszczadach.
2019-10-15 - Wycieczki z Jackiem Tokarskim w paź-
dzierniku: 
- 15 października - w programie podziwianie jeziora  
w Dąbrówce.
- 18 października - Czarny Potok. W programie: źródło 
św. wody, przedszkole, zajęcia integracyjne w Ośrodku 
Pomocy Społecznej, zwiedzanie Sanktuarium Maryjne-
go, przejście trasy ok. 3 km. 
- 22 października - Roszkowice, w programie: ruiny am-
fiteatru, Miasteczko Multimedialne.
- 25 października - Kamionka Wielka;  w programie: 
zwiedzanie obiektów sakralnych i ludowej pracowni ar-
tystycznej.
2019-10-16-17 - Latający Sądecki UTW zaprosił na: 
- Wykład pt. „Kręgosłup lubi ruch”, Józefa Sznajder, wy-
kładowca PWSZ, Nowy Sącz. Miejsce wykładu: Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju.
- Warsztaty „Bezpieczne korzystanie z nowych mediów, 
komunikatorów i smartfona”, Wojciech Bobak, Koordy-

Spotkanie samorządu sekcji przyrodniczo-turystycznej 

    
Fot. Józef Bartkowski
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nator Zespołu ds. Infrastruktury IT, Administrator Sys-
temów Komputerowych WSB-NLU w Nowym Sączu. 
Miejsce warsztatów: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Piwnicznej-Zdroju.
- Warsztaty „Nowe media i komunikatory - co potrafi 
mój smartfon” odbywać się będą w czwartki w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury w Piwnicznej-Zdroju.
- Także w każdy czwartek o godzinie  16.00 skorzystać 
można z bezpłatnych zajęć gimnastyki przy muzyce. 
Zajęcia odbywają się w Hali Widowiskowo-Sportowej  
w Piwnicznej-Zdroju, ul. Krynicka 2.
Grupa 30 osób uczęszczających na zajęcia wzięła udział 
w bezpłatnym wyjeździe edukacyjnym do Krakowa.  
W ramach wyjazdu: zwiedzanie Krakowa z przewodni-
kiem, obiad przy Wawelu, udział w spektaklu teatralnym 
„Życie jest snem” w Teatrze Bagatela.
2019-10-19 - Udział słuchaczy SUTW w terenowych 
zajęciach turystyczno-krajoznawczych w Bieszczadach.  
W programie wyjazdu znalazło się m.in. zwiedzanie za-
pory nad Soliną, zwiedzanie Muzeum Budownictwa Lu-
dowego w Sanoku, spacer po Sanoku, wizyta w Muzeum 
Historycznym, zwiedzanie pokazowej zagrody żubra 
oraz zwiedzanie cerkwi greckokatolickiej w Łopieńce.
2019-10-21 - Zapisy na lektoraty języka angielskiego 
(trzy grupy początkujące, jedna średnio zaawansowana  
i jedna zaawanasowana) i języka esperanto (grupa po-
czątkująca).  Lektoraty z j.ang. prowadzone są przez stu-
dentów PWSZ w Nowym Sączu, 1x/tydzień, natomiast  
z j. esperanto przez Marię Danutę Korzybską.
2019-10-22 - Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu za-
prosiło słuchaczy na prezentację książki Elżbiety Lubo-
mirskiej Stadnickiej „Na krawędzi epok”, którą przedsta-
wił prof. dr hab. Julian Dybiec.
2019-10-21-26 - Fundacja Nomina Rosae zaprosiła 
słuchaczy SUTW na XIV edycję „Labiryntu Historii”  
pt. „Złoty Wiek – epoka Jagiellonów”.
2019-10-26 - SUTW zaprosił seniorów (60+) z Nowego 
Sącza i powiatu nowosądeckiego do udziału w bezpłat-
nych zajęciach aktywności fizycznej. 
2019-10-31 - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja przyrodniczo-turystyczna: „Turystyka i jej zna-
czenie w życiu osób starszych”,  dr hab. Agata Niem-
czyk, AWF, Kraków, 
Sekcja medyczno-psychologiczna: „Zrozumieć Seniora 
- Profilaktyka zdrowia psychicznego w każdym wieku”, 
Magdalena Kwak, PWSZ w Nowym Sączu.
Podczas spotkania odbyły się także wybory samorzą-
du sekcji na rok akademicki 2019/2020, które przepro-
wadziła Krystyna Nosal - członek zarządu Sądeckiego 
UTW i opiekun sekcji medyczno-psychologicznej.
2019-11-05 - Dyskusyjny Klub Filmowy dla słuchaczy 
SUTW, MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu. Film pt. „Boże 
Ciało” Jana Komasy. Prowadzenie: Filip Nowak. 
2019-11-05 - Spotkanie Czytelniczego Klubu Seniora 
Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. J. Szujskiego (grupa 
z SUTW). Omawiano książkę „Dziewczyny z powsta-
nia” Anny Herbich-Zychowicz.

2019-11-07 – Zapisy na warsztaty komputerowe. Zajęcia 
poprowadzą studenci Instytutu Technicznego Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Dwie 
grupy podstawowe, dwie grupy średnio zaawansowane  
i jedna grupa zaawansowana.
2019-11-11 - Wycieczka PTT na Kunowiecką Górę. Tra-
sa: Chruślice-Przekaźnik - Januszowa - Librantowa - Ku-
minowiecka Góra - Librantowa. Organizator wycieczki: 
Wiesław Wcześny.
2019-11-21 - Wykłady otwarte dla słuchaczy SUTW  
i mieszkańców Sądecczyzny, w ramach projektu „Ak-
tywni Sądeccy Seniorzy”:
Sekcja przyrodniczo-turystyczna: „Złoto Azteków -  
po wykopaliskach”, Magdalena Więckowska, UJ, Kra-
ków.
Sekcja kulturoznawczo-historyczna: „Rekwizyt czy ak-
tor? - opowieść o rzeczach w teatrze przedmiotu”, Moni-
ka Filipowicz, aktorka.
W ramach projektu „Aktywni Sądeccy Seniorzy” odby-
wały się następujące zajęcia:
• warsztaty aktywności umysłowej z zakresu rozwoju 

osobistego i budowanie pozytywnego wizerunku,
• warsztaty aktywności umysłowej z zakresu komuni-

kacji interpersonalnej,
• warsztaty z zakresu zasad prawidłowego odżywiania.
Projekt był skierowany do mieszkańców Nowego Sącza 
i powiatu nowosądeckiego w wieku 60+.
2019-11-23 - Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy z cie-
płym posiłkiem i konkursami. Trasy rowerowe 7-10 km. 
1) Miasteczko rowerowe - przejazd ścieżką rowerową do 
Auchan i z powrotem; 2) Przejazd ścieżką rowerową na 
Tarnowską, koło straży pożarnej, powrót ul. Sucharskie-
go do miasteczka rowerowego.
2019-12-03 - Spotkanie Czytelniczego Klubu Seniora 
w Sądeckiej Bibliotece Publicznej. Omawiano książkę 
„Drzewo migdałowe” Michelle Cohen Corasanti. Pro-
wadzenie Dorota Wcześny, SBP.
2019-12-05 - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja kulturoznawczo-historyczna: „Graffiti - sztu-
ka ulicy”, mgr Mors czyli Mariusz Brodowski. Wykład 
otwarty dla słuchaczy SUTW i mieszkańców Sądecczy-
zny, w ramach projektu „Aktywni Sadeccy Seniorzy”.
Sekcja przyrodniczo-turystyczna: „Oddziaływanie śro-
dowiska naturalnego na jakość życia: smog, niska emi-
sja, paliwa węglowe”, Grzegorz Tabasz, Dyrektor Wy-
działu Ochrony Środowiska UM Nowego Sącza.
2019-12-06 - W ramach projektu „Integracja w działa-
niu” odbywały się warsztaty prozdrowotne: psychologia, 
komunikacja interpersonalna, dietetyka oraz kreowanie 
wizerunku. W zajęciach brali udział seniorzy w wieku 
60 + z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.
2019-12-09 - Spotkania informacyjno-integracyjne 
„Latający Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku” dla 
seniorów z powiatu nowosądeckiego, odbywały się w 
Piwnicznej (27 listopada), Krynicy-Zdroju (29 listopada) 
oraz Kamionce Wielkiej (6 grudnia). Spotkania popro-
wadziła Wiesława Borczyk.



Bochnia
11-12 grudnia 2019 r.

Maria Baran wieloletnia słuchaczka Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Przewodnicząca Nowosądeckiego Forum Seniorów 

otrzymała nominację do tytułu Osobowość Roku 2019 
w kategorii „Polityka, samorządność i społeczność lokalna” 
w plebiscycie prowadzonym w województwie Małopolskim 

przez Gazetę Krakowską i Dziennik Polski.

Międzypokoleniowy Rajd Pieszy i Nordic Walking w Rytrze
13 grudnia 2019 r.

Fot. Elżbieta Cabak

Fot. Józef Bartkowski, Elżbieta Cabak

VII Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu,  
Rabka Zdrój  25 lutego 2020 r.

Reprezentacja SUTW zajęła czwarte miejsce w klasyfikacji ogólnej UTW (na 34 drużyny!).

Fot. Fot. Elżbieta Cabak, Józef Bartkowski

Barbara Citak - brązowy medal 
w konkurencji slalom kobiet




