
 HARMONOGRAM WYKŁADÓW  

Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku od 19 maja do 30 czerwca 2022 r. 

LP data godzina Temat wykładu Wykładowca Miejsce wykładu 

1 19.05.2022 11.00-13.30 „Jak odnaleźć chęć  do 

działania- kilka słów o 

motywacji” 

Patrycja Zielińska, 

psycholog, WSB-NLU w 

Nowym Sączu 

MCK SOKÓŁ 
sala im. Sichrawy 

2 26.05.2022 11.00-13.30 „Negocjacje pragmatyczne i 
taktyki perswazji w 
społeczeństwie 
informacyjnym” 

dr Michał Pulit, socjolog, 
adiunkt w Instytucie 
Pedagogicznym PWSZ w 
Nowym Sączu, Polskie 
Towarzystwo Socjologiczne 

MCK SOKÓŁ 
sala im. Sichrawy 

3 23.06.2022 11.00-13.00 „Prozdrowotne walory 
aktywności fizycznej - jak 
ćwiczyć z głową, aby czerpać z 
aktywności ruchowej jak 
największe korzyści” 

dr Katarzyna Sztafa – 
Cabała, adiunkt w 
Instytucie Kultury Fizycznej 
PWSZ w Nowym Sączu  

Ratusz (Rynek 1), 
sala im. 
Małachowskiego 

4 30.06.2022 11.00-13.30 „Dominacja techniki 
wklęsłodruku w krakowskiej 
grafice artystycznej od lat 60-
tych  XX wieku. Odnajdywanie 
współczesnego języka  w 
klasycznych metodach 
twórczych.” 

Prof. dr hab. Krzysztof 
Tomalski, Wydział Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w 
Krakowie 

MCK SOKÓŁ 
sala im. 
Lipińskiego 

Sekretariat SUTW  - czynny: poniedziałek - piątek; godz. 9.00-13.00 
ul Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz 
tel. 18-443-57-08 lub 664-720-195  

 

Informacje i ogłoszenia 

 

1) SEMINARIUM SREBRNE SĄDECKIE 
Po wykładzie, w dniu 19 maja, w uzgodnieniu z panem Starostą Nowosądeckim Markiem Kwiatkowskim 

zapraszamy na Seminarium „Srebrne Sądeckie”, którego współorganizatorem jest Sądecki Uniwersytet Trzeciego 

Wieku. 

Seminarium rozpocznie się o godz. 12.30 w Sali Obrad Rady Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska 33. 

Tematyka Seminarium -  działania na rzecz osób starszych oraz rozwój polityki senioralnej na Ziemi 

Sądeckiej.  Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność. Zapraszamy szczególnie naszych słuchaczy z 

gmin powiatu nowosądeckiego. 

 

2) Od czerwca będziemy prowadzić zapisy na zajęcia trening pamięci, trening kreatywności, nordic walking. Więcej 

informacji na wykładzie 26 maja. Zapisy na nowy rok akademicki będą od 11 lipca do 19 sierpnia. Składka 

członkowska bez zmian tj. 130 zł płatne przy zapisie. 

 

3) Instytut Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu organizuje dla słuchaczy Sądeckiego UTW warsztaty: „pierwsza 

pomoc” oraz „ opieka nad osobą niesamodzielną”  

Zajęcia dla każdej z grup mają charakter jednorazowego spotkania – trwającego ok. 4 godziny zegarowe. 
W trakcie warsztatów obowiązuje wygodny, niekrepujący strój; podczas zajęć będą przerwy. 
Posiłek we własnym zakresie, na terenie Instytutu Zdrowia nie ma możliwości zakupu jedzenia. 
 
Zakres tematyczny zajęć warsztatowych „Pierwsza pomoc”:  

1. Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy.  

2. Ocena stanu poszkodowanego. 

3. Właściwe wezwanie pomocy. 

4. Postępowanie z poszkodowanym przytomnym.  

5. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. 

6. Resuscytacja krążeniowo oddechowa.  

7. Zasady wykorzystania AED.  



Udzielanie pomocy w różnych zagrożeniach np.: zadławienie, ciało obce w drogach oddechowych, omdlenie, drgawki, 
podejrzenie udaru mózgu, ból w klatce piersiowej, cukrzyca (hipoglikemia i hiperglikemia), oparzenie, zranienie, 
złamanie i inne 
 
Terminy zajęć (spotkania mają charakter jednorazowy):  

• grupa 1: 13 maja 2022 r.(piątek), 8.00-11.45, 

• grupa 2: 16 maja 2022 (poniedziałek); 8.00-11.45 

• grupa 3: 16 maja 2022 (poniedziałek); 12.00-15.45 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, Instytut Zdrowia – budynek G, sala 

nr 1.3 

Zakres tematyczny zajęć warsztatowych „Opieka nad osobą niesamodzielną”:  

1. Zapewnienie wygody osobie niesamodzielnej (przygotowanie łóżka dla potrzeb osoby niesamodzielnej, techniki 

zmiany pozycji ciała, techniki zmiany bielizny pościelowej i osobistej).   

2. Pielęgnacja skóry (zmiana wkładu chłonnego, umycie głowy, zapobieganie powikłaniom wynikającym z 

unieruchomienia).  

3. Wykonanie pomiarów (pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar saturacji, pomiar glikemii). 

4. Jak dobrze przechowywać i prawidłowo zażywać leki. 

Terminy zajęć (spotkania mają charakter jednorazowy):  

 18 maja 2022 r. (środa); godz. 8.30 -12.30, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, Instytut Zdrowia – budynek G, sala 
nr 1.1  
 
Zapisy na wskazane powyżej grupy zajęciowe odbywa się w sekretariacie SUTW – można zgłaszać się 
osobiście, telefonicznie bądź mailowo. 
 
4) Warsztaty GRAFIKA 
Instytut Pedagogiczny PWSZ organizuje dla słuchaczy SUTW cykl warsztatów „grafika” obejmujący 3 spotkania dla 
grupy 10-12 osób. 
poprowadzenie: pani Agata Rolka. 
terminy zajęć: 27.05, 3.06, 10.06; godz.: od 14.00 do 16.00 
miejsce: sala 21, Instytut Pedagogiczny PWSZ w Nowym Sączu, ul. Chruślicka 6. 
 
Uczestnicy poznają zasady druku tradycyjną warsztatową techniką graficzną – linorytem. Podczas zajęć krok po 
kroku wykonają linorytnicze matryce, którymi będą mogli ozdobić arkusze papieru lub tkaninę, tworząc oryginalne 
grafiki, ilustracje, torby na zakupy. Dowiedzą się również, jakie narzędzia są niezbędne w linorycie, od jakich wzorów 
najlepiej zacząć i jak można tworzyć wielokolorowe kompozycje. Osoby chcące wziąć udział w warsztatach mogą 
przynieść blok A3 lub A4 do wykonania odbitek, mogą też być torby z materiału lub podkoszulek, na którym wykonany 
zostanie wydruk. 
 
Zapisywać można się telefonicznie bądź osobiście w Sekretariacie SUTW od 13 maja.  
 
5) Sądecki UTW  proponuje zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Krakowa. W programie: Galeria Sztuki 
Polskiej XIX w.; Sukiennice oraz  Muzeum  w podziemiach Krakowskiego Rynku. Organizatorką wyjazdu z 
ramienia SUTW jest pani Halina Hejmej. Planowany termin: połowa lipca. Bilety do poszczególnych muzeów muszą 
być rezerwowane minimum z miesięcznym wyprzedzeniem.  Informacje szczegółowe podamy, gdy  zbierze się grupa 
min. 10 osób. Prosimy o wpisywanie się na wstępną listę chętnych w sekretariacie:  

Koszty: 

• 56 zł/osoba - autobus kursowy (2 x 28 zł) 

• 24 zł/ osoba - bilet  ulgowy - Muzeum Podziemny Rynek 

• 14 zł/ osoba   bilet ulgowy -  Sukiennice 

• 130 zł/ grupa - przewodnik - Muzeum Podziemny Rynek 

• 130 zł/ grupa - przewodnik - Sukiennice 
 

W przeliczeniu na osobę: 

• Koszt przy 10 osobach: 120 zł/osoba 

• Koszt przy 20 osobach:108 zł/osoba 

• Koszt przy 30 osobach: 103 zł/osoba 



5) Zaproszenia: 
 
A) Przypominamy o wydarzeniach organizowanych przez Sądecką Bibliotekę Publiczną im. Józefa Szujskiego 
w Nowym Sączu w ramach  XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek:  „Biblioteka – świat w jednym 
miejscu”. W programie m. in. Targi Książki, Piknik czytelniczy, spotkania autorskie. Więcej informacji w 
Bibliotece lub na stronie internetowej Biblioteki. 
 
B)W imieniu Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu przypominamy o organizowanej 14 maja (sobota) NOCY 
MUZEÓW w DOMU GOTYCKIM, ul. Lwowska 3.  
 
14.00-21.00 zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w Domu Gotyckim 
18.00-20.00 - Warsztaty dla dzieci i dorosłych (m.in. bicie monety, wyrabianie pamiątkowej pieczęci z okazji 730. 
rocznicy lokacji miasta, warsztaty drukarskie na czerpanym papierze, ikona- zajęcia plastyczne dla dzieci, zabawki z 
papieru, jak za dawnych lat… wyświetlanie bajek z projektora). 
 
19.00 i 20.00 - Nocne oprowadzanie po ekspozycji Galerii Marii Ritter i Starych wnętrzach mieszczańskich. 
21.00-22.00 - Koncert Hanki Wójciak, która wystąpi z gitarzystą Jackiem Długoszem. 
 
Wstęp od godz. 18.00 do 22.00 płatny: 1 zł 
 
C) Sądeckie Targi Książki organizowane przez Fundację Sądecką w dniach 14-15 maja w  WSB-NLU, ul. Zielona 
27, 33-300 Nowy Sącz. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. 

SOBOTA – 14 maja 
 
Godz. 12-13 – Spotkanie autorskie – Rafał Skąpski – wokół książki „Dziwne jest serce kobiece…” 
Godz. 13-14 – Łącki Klub Literacki – spotkanie z poetami 
Godz.  14-15 – Spotkanie autorskie – red. Dorota Kania – wokół książki „Resortowe Dzieci” 
Godz.  15.15-16 – Sądecka Biblioteka Publiczna – Spotkanie z poetą – Robert Drobysz 
Godz. 16-17 – Spotkanie autorskie – Magdalena Szefernaker – wokół książki „Mama na obcasach” 
Godz. 16.30-17.30 – Spotkanie autorskie z Anną Totoń – wokół książki „Pasja Henryka, Zamiłowanie Rafała” 
Godz. 17-18 – Spotkanie z Aleksandrą Tyl – prezentacja cyklu powieści komediowych 
Godz. 18-20 – Gala Nagrody Kumora. 
Godz. 20 – Jubileuszowy tort i koncert zespołu Dookoła 
 
NIEDZIELA – 15 maja 
 
Godz. 12-13 – Aleksandra Tyl – Czy pisanie to trudne zadanie – rozmowa o książkach i powieściach dla dzieci 
Godz. 13-14 – „To jest zjawisko i na to nie ma rady” – Antoni Kroh, spotkanie autorskie 
Godz. 14-15 – Spotkanie autorskie z Beatą Pawlikowską. 
 
 
D) Zaproszenia z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu. 
 

 



 
 

  


